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WYWIAD >

BADANIA I ROZWÓJ  
– NOWE PERSPEKTYWY 

DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Kiejstut Żagun oraz Bartosz Igielski w rozmowie 

z redakcją magazynu „Punkt Zwrotny” 
opowiadają o nowej uldze podatkowej na B+R 
i możliwościach, jakie daje przedsiębiorcom.

Punkt Zwrotny PZ ›: Od 2016 r. obowiązuje 
nowa ulga podatkowa na B+R. Jakie korzyści 
daje ona przedsiębiorcom?

KIEJSTUT ŻAGUN (KŻ): 
Ulga na B+R jest instrumentem stosowanym w wielu 
krajach, mającym na celu zachęcanie przedsiębiorców do 
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Polega ona na 
możliwości zmniejszenia podatku dochodowego do zapłaty 
z tytułu prowadzenia prac B+R. Uzyskane w ten sposób 
środki przedsiębiorca może wykorzystać w dowolny spo-
sób, w tym na zatrudnienie inżynierów czy finansowanie 
dodatkowych projektów.

PZ ›  Zatem im więcej prowadzimy prac badawczo-
-rozwojowych, tym mniejszy podatek może-
my zapłacić?

KŻ ›  Tak, ulga umożliwia odliczanie kosztów prac B+R 
z dodatkową premią (liczoną procentowo) w kalkula-
cji podatkowej. I tak np. ponosząc rocznie 1 mln PLN 
kosztów płac związanych z projektami B+R, firma może 
za rok podatkowy 2017 odliczyć 1,5 mln PLN w kalkula-
cji podatkowej. W skrócie: może zmniejszyć efektywnie 
podatek dochodowy o prawie 10% kosztów tych płac.

BARTOSZ IGIELSKI (BI): 
Od 2018 r. efektywne zmniejszenie podatku ma znacz-
nie wzrosnąć i przełoży się na korzyść podatkową 
w wysokości 19% kosztów kwalifikowanych.

 
PZ ›  Czy firma, która otrzymała dotację, może rów-

nież skorzystać z nowej ulgi B+R? 
B I  ›  Tak. Dotację na prace badawczo-rozwojowe można 

łączyć z nową ulgą B+R. Do ulgi kwalifikują się w takim 

przyypadku koszty w części niepokrytej dotacją.
KŻ ›  Zaletą ulgi jest także to, że wystarczy prowadzić 

prace badawczo-rozwojowe i nie trzeba wykazywać 
ich poziomu innowacyjności. Obejmuje ona wszyst-
kie kwalifikowane koszty B+R kumulatywnie w danym 
roku podatkowym, można o ulgę wystąpić wstecz, 
w drodze korekty deklaracji.

PZ ›  Niedawno zostały zaprezentowane wyniki 
badania dotyczące wykorzystania ulgi 
na prace badawczo-rozwojowe wśród 
przedsiębiorców. Jakie wnioski można 
wyciągnąć z tego badania?

KŻ ›  Badanie zostało przeprowadzone wśród firm, które prowa-
dzą prace B+R. Tylko co dziewiąta firma skorzystała z ulgi 
podatkowej na prace B+R za rok 2016. Wynik ten jest sto-
sunkowo niski i pokazuje, że wiele firm jest nieświadomych 
obowiązywania ulgi lub ostrożnie podchodzi do tego instru-
mentu. Naszym zdaniem niesłusznie, ponieważ ulga jest 
celowo wprowadzonym instrumentem wsparcia, aby wspo-
móc przedsiebiorców w działalności B+R. Z ulgi zasadni-
czo jest dużo łatwiej skorzystać niż z dotacji (np. nie ma kon-
kursu aplikacji, jak w przypadku starania się o dotację).

PZ ›  Co jest powodem tak niskiego poziomu zain-
teresowania skorzystaniem z ulgi?

B I  ›  Według deklaracji większości respondentów, nie korzy-
stają oni z ulgi z uwagi na brak pewności, czy dana dzia-
łalność kwalifikuje się jako prace badawczo-rozwojowe. 
Ponadto respondenci szacują ryzyko zakwestionowania 
rozliczenia przez urząd skarbowy jako wysokie. Mniej 
popularne odpowiedzi wskazywały na brak wiedzy o ist-
nieniu ulgi i zbyt małe korzyści wynikające z tego instru-
mentu. Tym obawom można zaradzić przeprowadzając 
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›› Dotację na 
prace badawczo- 

-rozwojowe można 
łączyć z nową 
ulgą B+R. Do 

ulgi kwalifikują 
się w takim 
przypadku  

koszty w części 
niepokrytej 

dotacją.

KIEJSTUT 
ŻAGUN
dyrektor, szef zespołu 
ulg i dotacji  
w KPMG w Polsce
kzagun@kpmg.pl

Jest doradcą podatko-
wym, liderem zespołu 
ulg i dotacji i człon-
kiem międzynarodo-
wej grupy ekspertów 
KPMG. Ma wieloletnie 
doświadczenie w pozy-
skiwaniu ulg i dotacji 
dla przedsiębiorców, 
w szczególności w za-
kresie B+R+I. W KPMG 
od 1998 r. wspiera 
przedsiębiorstwa 
w procesach związa-
nych z przygotowaniem 
strategii finansowania, 
co przekłada się na wie-
lomilionowe wsparcie 
dla podmiotów, z któ-
rymi współpracował. 
Posiada doświadcze-
nie w pozyskiwaniu 
środków z Funduszy 
Strukturalnych UE, 
środków krajowych, 
inicjatyw UE oraz 
innych źródeł wsparcia 
inwestycji, prac B+R, 
działalności innowa-
cyjnej oraz ochrony 
środowiska.

mailto:kzagun@kpmg.pl
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BARTOSZ 
IGIELSKI
menedżer w zespole 
ulg i dotacji w KPMG 
w Polsce
bigielski@kpmg.pl 

Specjalizuje się w za-
kresie pozyskiwania 
dotacji, ulgi na prace 
B+R oraz zwolnienia 
podatkowego z tytułu 
działalności w spe-
cjalnych strefach eko-
nomicznych. Posiada 
ponad 10 lat doświad-
czenia w doradztwie 
w zakresie ulg i dotacji 
dla krajowych i zagra-
nicznych podmiotów. 
Prowadził szkolenia 
i prelekcje podczas 
konferencji poświęco-
nych tematyce pomocy 
publicznej.

›› Planowane 
zmiany są bardzo 
korzystne dla 
przedsiębiorców 
planujących 
skorzystanie z ulgi 
na prace B+R 
i uwzględniają 
większość 
postulatów 
zgłaszanych przez 
firmy w związku 
z rozliczaniem  
ulgi za 2016 r.
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mapowanie czynności kwalifikujących się w firmie 
do ulgi na B+R oraz przygotowując roczny raport z czyn-
ności B+R w firmie.

PZ ›  A jak przedsiębiorcy planują wykorzystać 
środki uzyskane z ulgi B+R?

KŻ ›  Najwięcej przedsiębiorców deklaruje wykorzystanie 
pozyskanych środków na realizację kolejnych projektów 
B+R. Jest to dobra wiadomość, ponieważ spowoduje 
wzrost wydatków na prace B+R w sektorze prywatnym, 
a to było głównym celem wprowadzenia ulgi. Respon-
denci wskazywali też na potrzebę zakupu wyposaże-
nia do prowadzenia prac B+R oraz zatrudnienia dodat-
kowego personelu badawczego. Wszystko to świadczy 
o chęci zwiększania potencjału badawczego w firmach 
i wskazuje na wzrost znaczenia tej działalności wśród 
innych aktywności w przedsiębiorstwach.

PZ: Czy firmy biorące udział w badaniu zgłaszały 
jakieś problemy, które pojawiły się podczas 
korzystania z ulgi?

KŻ ›  Tak. Zdecydowana większość firm zgłaszała takie pro-
blemy, najwięcej wskazywało na trudności z klasyfika-
cją wydatków jako kosztów kwalifikowanych do ulgi. 
Często też spotykamy się z tym problemem u naszych 
klientów, którzy nie do końca wiedzą, czy dane koszty 
mogą się kwalifikować do ulgi i w jaki sposób np. przy-
pisać koszty do danego projektu. Część pytanych 
wskazywała też problemy z prowadzeniem ewidencji 
rachunkowej kosztów kwalifikowanych oraz ze zidenty-
fikowaniem, które projekty i działania w firmie kwalifi-
kują się jako działalność badawczo-rozwojowa.

PZ: Czy można stwierdzić, że ulga jest już 
dojrzałym instrumentem?

B I  ›  Z pewnością nie. Ulga działa dopiero od 2016 r., wpro-
wadzona została już jedna nowelizacja przepisów, 
zwiększająca odliczenie w ramach ulgi od 2017 r., 
a od roku 2018 planowana jest kolejna duża noweliza-
cja, która wprowadza szereg ważnych zmian. Krystali-
zuje sie też powoli stanowisko organów podatkowych 
w interpretacji przepisów ulgi.

PZ: Czy możemy powiedzieć coś więcej  
o planowanych zmianach?

B I  ›  Najważniejszą zmianą jest podniesienie poziomu dodat-
kowego odliczenia do 100% dla wszystkich przedsię-
biorców (niezależnie od wielkości) i dla wszystkich kate-
gorii kosztów kwalifikowanych. Do tej pory dodatkowe 
odliczenie wynosiło 50% dla MŚP oraz od 30 do 50% 
dla dużych przedsiębiorstw. Dodatkowo przedsiębior-
stwa posiadające status Centrum Badawczo-Rozwojo-
wego, uzyskanego na podstawie Ustawy o różnych for-
mach wspierania działalności innowacyjnej, mogą liczyć 
na dodatkowe odliczenie w wysokości nawet 150% 
i tym samym wzrostu ulgi podatkowej.

KŻ ›  Rozszerzeniu i doprecyzowaniu ulegnie także kata-
log kosztów kwalifikowanych – wynagrodzenia pra-
cowników będą mogły zostać zakwalifikowane do ulgi 
w takiej części, w jakiej dany pracownik poświęca się 
realizacji działalności B+R (planowane jest usunięcie 
zapisu „zatrudnienia w celu …”, który powoduje różnice 
interpretacyjne i problemy z udokumentowaniem tego 
warunku przez pracodawców prowadzących prace B+R). 

Kosztem kwalifikowanym będzie wynagrodzenie osób 
fizycznych zaangażowanych w działalność B+R na pod-
stawie umowy-zlecenia lub umowy o dzieło. Kosztem 
kwalifikowanym będzie również nabycie sprzętu specja-
listycznego dla B+R, niebędącego środkami trwałymi. 
Do tej pory taki sprzęt nie był ujęty w katalogu kosztów 
kwalifikowanych.

PZ ›  Czy oprócz dodatkowego odliczenia centra 
badawczo-rozwojowe będą miały inne 
korzyści wynikające ze zmiany przepisów?

KŻ ›  Tak, będą mogły korzystać z rozszerzonego katalogu kosz-
tów kwalifikowanych obejmującego dodatkowo amorty-
zację budowli, budynków i lokali będących odrębną wła-
snością wykorzystywanych w działalności B+R, naby-
cie od podmiotów innych niż jednostki naukowe eks-
pertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, 
badań, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chro-
niony wynalazek. Ponadto, status CBR będzie można 
uzyskać, deklarując przychody już od 2,5 mln PLN netto, 
przy poziomie sprzedaży usług B+R wynoszącym 70% 
lub przychody powyżej 5 mln PLN netto, przy poziomie 
sprzedaży usług B+R wynoszącym 20%.

PZ: Czy nowelizacja wprowadza jeszcze jakieś 
zmiany?

B I  ›  Jedną z ważniejszych zmian będzie umożliwienie 
korzystania z ulgi B+R dla podatników prowadzą-
cych działalność na terenie SSE w zakresie działalno-
ści tzw. niestrefowej. Planowane jest także wydłuże-
nie zwolnienia z opodatkowania dochodu spółek, któ-
rych wyłącznym przedmiotem działalności jest dokony-
wanie inwestycji finansowych z tytułu zbycia udziałów 
(akcji) w podmiotach prowadzących działalność B+R 
oraz nabytych w latach 2016-2023.

PZ: Jak oceniają Panowie planowane zmiany?
B I  ›  Zapowiadane zmiany są bardzo korzystne dla przedsię-

biorców planujących skorzystanie z ulgi na prace B+R 
i realizują większość postulatów zgłaszanych przez firmy 
w związku z rozliczaniem ulgi za 2016 r. Oczywiście 
kilka rzeczy należałoby jeszcze usprawnić, ale wierzymy, 
że i do tego niebawem dojdzie, biorąc pod uwagę coraz 
wiekszą wagę, jaką ministerstwa przywiazują do ułatwia-
nia firmom prowadzenia działań B+R w Polsce. Dzięki 
tym zmianom zwiększy się grupa przedsiębiorstw, które 
będą mogły skorzystać z ulgi, wzrośnie też zaintereso-
wanie tym instrumentem wśród firm, które do tej pory 
z niego nie korzystały. Stanie się tak poprzez zwiększenie 
wysokości odliczenia, wprowadzenie możliwości skorzy-
stania z ulgi przez firmy działające w SSE oraz usunięcie 
wymogu zatrudniania pracowników „w celu prowadzenia 
działalności B+R”, aby móc odliczyć ich wynagrodzenia. 

KŻ ›  Istotna jest także nowelizacja przepisów dotyczących 
centrów badawczo-rozwojowych. Do tej pory nie były 
one zbyt popularne wśród przedsiębiorców – obecnie 
działa kilkadziesiąt takich centrów. Jeśli zmiany w prze-
pisach zostaną wprowadzone, to można oczekiwać 
wzrostu liczby CBR, także z uwagi na obniżenie progu 
obrotów, od którego taki status można uzyskać. Propo-
nowane przez rząd zmiany należy ocenić pozytywnie, 
można mieć tylko zastrzeżenie, że nie zostały wprowa-
dzone wcześniej, tak aby można z nich było skorzystać 
za 2016 lub 2017 r. ■
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21 czerwca 2017 r. 
weszła w życie 
Ustawa z dnia 
11 maja 2017 r. 
o biegłych
rewidentach,
firmach
audytorskich
oraz nadzorze
publicznym.
Określa ona
m.in. nowe
zasady związane
z tworzeniem
i działaniem
komitetów audytu
w jednostkach
zainteresowania
publicznego.

Jakich podmiotów dotyczą 
zmiany?
Ustawa z 11 maja 2017 r. o biegłych rewi-
dentach, firmach audytorskich oraz nad-
zorze publicznym (Dz.U. z 6 czerwca 
2017 r., poz. 1089; dalej „Ustawa”) roz-
szerza katalog podmiotów stanowią-
cych jednostki zainteresowania publicz-
nego (JZP). Jednak wprowadzone 
Ustawą zmiany dotyczące zasad tworze-
nia i działania komitetów audytu dotkną 
nie tylko podmioty, które zostały dołą-
czone do katalogu JZP, ale także pod-
mioty, które zgodnie z dotychczasowymi 
przepisami należały już do JZP. W szcze-
gólności dotyczy to podmiotów, w któ-
rych zadania komitetów audytu mogły 
być powierzone radzie nadzorczej oraz 
tych, które do tej pory nie musiały two-
rzyć komitetów audytu ani powierzać 
zadań komitetów audytu radzie nadzor-
czej. Niezależnie od powyższego, rów-
nież podmioty posiadające aktualnie 
komitety audytu muszą dokonać weryfi-
kacji, czy kompetencje i doświadczenie 
zawodowe członków komitetu audytu, 
skład tego komitetu oraz odnoszące 
się do niego regulacje wewnętrzne JZP 
są zgodne z wymogami określonymi 
w nowych przepisach.

Kiedy można powierzyć 
funkcje komitetu audytu radzie 
nadzorczej?
Dotychczas nie wszystkie JZP były zobo-
wiązane do tworzenia komitetu audytu. 
Obecnie zwolnienie z takiego obowiązku 
zostało ograniczone do jednostkowych 
przypadków. 

Ponadto dotychczas istniała możliwość 
powierzenia przez JZP funkcji komitetu 
audytu radzie nadzorczej w przypadku, 
gdy rada ta składała się z nie więcej niż 
5 członków. Obecnie kryterium to zostało 
zastąpione nowymi przesłankami i przy 
dokonywaniu oceny możliwości powie-
rzenia przez JZP funkcji komitetu audytu 
radzie nadzorczej należy przede wszyst-
kim zbadać przewidziane Ustawą kryteria 
dotyczące danego podmiotu. 

Innymi JZP, które 
mogą powierzać 
pełnienie funkcji 
komitetu audytu 
i wykonywanie jego 
obowiązków radzie 
nadzorczej bez 
względu na wielkość, 
są banki spółdzielcze, 
jednostki samorządu 
terytorialnego 
będące JZP oraz 
spółdzielcze kasy 
oszczędnościowo- 
-kredytowe
spełniające kryteria
dużej jednostki.

Co do zasady JZP, które nie przekro-
czyły na koniec danego roku obrotowego 
oraz na koniec roku obrotowego poprze-
dzającego dany rok obrotowy co naj-
mniej dwóch z trzech wielkości wska-
zanych w Ustawie, mogą w dalszym 
ciągu powierzać pełnienie funkcji komi-
tetu audytu i wykonywanie jego obo-
wiązków radzie nadzorczej lub innemu 
organowi nadzorczemu lub kontrolnemu 
JZP. Wielkości, jakie powinny być brane 
pod uwagę, to:

+  suma aktywów bilansu na koniec roku
obrotowego wynosząca 17 mln PLN,

+  wysokość przychodów netto ze sprzedaży
towarów i produktów za rok obrotowy
wynosząca 34 mln PLN,

+  średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu
na pełne etaty wynoszące 50 osób.

››

››
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Dodatkowym 
wymogiem, jaki 

wprowadziła 
Ustawa, jest 

również posiadanie 
przez członków 

komitetu 
audytu wiedzy 
i umiejętności 

z zakresu branży, 
w której działa JZP. 

Warunek ten uznaje 
się za spełniony, 

jeżeli przynajmniej 
jeden członek 

komitetu audytu 
posiada wiedzę 
i umiejętności 

z zakresu tej branży 
lub poszczególni 

członkowie 
w określonych 

zakresach 
posiadają wiedzę 

i umiejętności  
z tej branży.

Jakie wymagania  
muszą spełniać członkowie 
komitetu audytu?
Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami 
w skład komitetu audytu powinno 
wchodzić przynajmniej 3 członków, 
z czego przynajmniej jeden z nich 
powinien posiadać wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie rachunkowości lub 
badania sprawozdań finansowych.
Ponadto większość członków komitetu 

audytu, w tym jego przewodniczący, 
powinno spełniać kryterium nieza-
leżności od danej JZP, określone 
w Ustawie. 
W przypadku, gdy JZP jest zwol-
nione z obowiązku tworzenia komi-
tetu audytu i powierza pełnienie funk-
cji komitetu audytu radzie nadzorczej, 
określone wyżej wymagania muszą 
być spełnione przez członków rady 
nadzorczej.

ZADANIA KOMITETU AUDYTU
Ustawa precyzuje również zadania, jakie należą do kompetencji komitetu 
audytu. Obejmują one w szczególności:

1~
 monitorowanie procesu 
sprawozdawczości 
finansowej, 

2~
 monitorowanie 
skuteczności systemów 
kontroli wewnętrznej 
i systemów zarządzania 
ryzykiem oraz audytu 
wewnętrznego, 

3~
 monitorowanie 
wykonywania czynności 
rewizji finansowej, 

4~
 kontrolowanie 
i monitorowanie 
niezależności 
biegłego rewidenta 
i firmy audytorskiej, 

5~
informowanie rady 
nadzorczej, innego 
organu nadzorczego 
lub kontrolnego JZP 
o wynikach badania
oraz wyjaśnianie,
w jaki sposób
badanie to przyczyniło
się do rzetelności
sprawozdawczości
finansowej w JZP, a także
jaka była rola komitetu
audytu w procesie badania,

6~
 dokonywanie oceny 
niezależności biegłego 
rewidenta oraz wyrażanie 
zgody na świadczenie 
przez niego dozwolonych 
usług niebędących 
badaniem w JZP, 

7~
 opracowywanie polityki 
wyboru firmy audytorskiej 
do przeprowadzania 
badania, 

8~
 opracowywanie polityki 
świadczenia przez firmę au-
dytorską przeprowadzającą 
badanie, przez podmioty po-
wiązane z tą firmą audytorską 
oraz przez członka sieci firmy 
audytorskiej dozwolonych 
usług niebędących badaniem, 

9~
 określanie procedury 
wyboru firmy audytorskiej 
przez JZP, 

10~
 przedstawianie radzie 
nadzorczej rekomendacji 
dotyczącej wyboru firmy 
audytorskiej, 

11~
 przedkładanie zaleceń 
mających na celu 
zapewnienie rzetelności 
procesu sprawozdawczości 
finansowej w JZP. 

››
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Wymagane regulacje 
wewnętrzne
Zgodnie z wymogami zawartymi 
w Ustawie JZP powinny posia-
dać odpowiednią politykę w zakre-
sie świadczenia przez firmę audytor-
ską, podmiot powiązany z firmą audy-
torską lub członka jego sieci dodatko-
wych usług, jak również odpowiednią 
politykę w zakresie wyboru firmy 
audytorskiej.

Niezależnie od powyższego JZP mogą 
być zobowiązane do wprowadzenia 
zmian w swoich regulacjach wewnętrz-
nych określających zasady powoły-
wania, skład i zasady funkcjonowania 
komitetu audytu.

SANKCJE  
ZA NIEPRZESTRZEGANIE 
PRZEPISÓW
Za niedostosowanie się przez JZP 
do wymogów wprowadzonych 
Ustawą w wyznaczonym terminie 
zarówno JZP, jak i członkom 
jej organów grożą surowe kary 
finansowe. W przypadku JZP 
kara pieniężna może wynieść 
nawet 10% przychodów netto ze 
sprzedaży towarów i produktów, 
natomiast członkom jej 
organów grożą kary finansowe 
do 250 tys. PLN. Członkom 
organów JZP mogą grozić ponadto 
również kary administracyjne 
nakładane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego, polegające 
na zakazie pełnienia funkcji 
w organach JZP przez okres 
od roku do trzech lat.

Termin  
na wprowadzenie zmian
Ustawa weszła w życie 21 czerwca 
2017 r. Przewiduje ona obowiązek 
powołania komitetu audytu przez te 
JZP, które zgodnie z przepisami Ustawy 
mają obowiązek go posiadać, w termi-
nie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie 
Ustawy. Zatem ostateczny termin 
na wprowadzenie wymaganych zmian 
to 21 października 2017 r.

Z uwagi na czasochłonność procedur 
wymaganych do wdrożenia koniecz-
nych zmian JZP powinny niezwłocz-
nie rozpocząć działania mające na celu 
dostosowanie do nowych przepisów. ■

JZP, które na 
podstawie 
dotychczasowych 
przepisów miały 
obowiązek 
posiadać komitet 
audytu, muszą do 
21 października 
2017 r. dostosować 
jego skład do 
wymogów 
określonych 
Ustawą. 
Obowiązek ten 
dotyczy również 
JZP, które na 
podstawie 
przepisów 
dotychczasowych 
powierzyły zadania 
komitetu audytu 
radzie nadzorczej.

AGNIESZKA JÓŹWIAK 
radca prawny  
w kancelarii prawnej 
D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej 
z KPMG w Polsce
ajozwiak@kpmg.pl

Specjalizuje się w tworzeniu pod-
miotów gospodarczych, ich bie-
żącą obsługą prawną, likwidacją 
spółek, a także restrukturyzacją 
i dokonywaniem zmian kapitało-
wych. Doradza firmom z zakresu 
prawa pracy, reprezentuje klientów 
w sporach sądowych. Świadczy 
usługi dla podmiotów z różnych 
branż, m.in. energetycznej, mo-
toryzacyjnej, transportowej, edu-
kacyjnej, handlowej oraz dla firm, 
zajmujących się poszukiwaniem 
złóż kopalin. Z KPMG jest związana 
od 20 lat. Absolwentka Wydziału 
Prawa Wyższej Szkoły Handlu 
i Prawa w Warszawie.
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Praktyka rynkowa wypracowała dwa sposoby 
zamykania transakcji: w oparciu o sprawozdanie 

zamknięcia i uzgodnioną formułę cenową, na 
podstawie których wylicza się cenę oraz locked-box, 

czyli cenę ustaloną z góry. Każdy z mechanizmów ma 
swoje wady i zalety, a ich dostosowanie i skuteczność 

uzależnione są od specyfiki konkretnej sytuacji. 
Dlatego warto wiedzieć, którą metodę wybrać tak, 

aby była najkorzystniejsza w danym przypadku.

FORMUŁY 
USTALANIA CENY 
PRZY FINALIZACJI 

TRANSAKCJI 
KAPITAŁOWYCH

PUNKT ZWROTNY 14

Każdy z nas dokonuje w życiu wielu 
transakcji. Sprawa jest na ogół prosta, 
gdy z góry znamy cenę, a towar, który 
kupujemy, jest jasno określony. Oczywi-
ście znacznie trudniej jest podjąć decy-
zję, jeśli przed zakupem możemy zoba-
czyć przedmiot jedynie w opakowa-
niu i do tego ma on jeszcze tenden-
cję do zmiany wartości, w zależności 
od aktualnych uwarunkowań wewnętrz-
nych oraz od otoczenia rynkowego. 

W świecie transakcji kapitałowych odpo-
wiednikiem wyjęcia przedmiotu z opako-
wania przed zakupem jest szereg analiz 
finansowych, podatkowych, prawnych, ryn-
kowych i operacyjnych, które określane są 
angielskim terminem due diligence. Inwe-
storzy wiedzą doskonale, że nie kupuje się 

„kota w worku”, a przed transakcją „kota” 
należy dokładnie obejrzeć i przebadać.

Cechą charakterystyczną transakcji 
kapitałowych jest możliwość istotnej 
zmiany wartości przedmiotu transak-
cji nawet w ciągu kilku dni, nie mówiąc 
już o miesiącach, jakie zwykle upły-
wają od czasu oceny jego wartości 
przez inwestora do momentu przejęcia 
przez niego pełnej kontroli nad naby-
wanym przedsiębiorstwem, czyli tzw. 
zamknięcia transakcji. Zmiany te mogą 
mieć zarówno pozytywny, jak i nega-
tywny wpływ na wartość przedsię-
biorstwa i wynikać z operacji finanso-
wych, jakie w ostatnim czasie przepro-
wadzała spółka. Przykładowo istotne 
zmiany wartości spółki będącej przed-
miotem transakcji mogą powstać 
w efekcie zmniejszenia stanu środków 
pieniężnych choćby w wyniku wypłaty 
dywidendy lub nałożenia na przedsię-
biorstwo kary.

››

Formuła cenowa 
przy zamknięciu 
transakcji kapitałowej 
odzwierciedla 
podejście stron 
do zmian, które 
dokonują się 
pomiędzy punktem 
odniesienia, 
jakim jest data 
oszacowania 
wartości spółki 
a momentem 
przejęcia nad nią 
kontroli. 

››
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W praktyce rynkowej prym wiodą dwa 
sposoby rozliczania transakcji: korekta ceny 
w oparciu o sprawozdanie zamknięcia, na 
podstawie którego za pomocą przyjętej 
formuły cenowej wylicza się ostateczną 
cenę przedmiotu transakcji, oraz locked-
box, czyli cena ustalona z góry. Każdy 
z tych sposobów ma swoje zalety i wady, 
a ich zastosowanie będzie w praktyce 
zależne od siły negocjacyjnej stron. 

Sprawozdanie zamknięcia
Rozliczenie transakcji w oparciu o sprawoz-
danie zamknięcia dotyczy często transak-
cji „jeden na jeden”, czyli sytuacji, gdy nie 
ma innych kontroferentów – w takim przy-
padku pierwsze ustalenia dotyczące for-
muły cenowej mogą mieć miejsce już 
na etapie ustalania treści listu intencyj-
nego (ang. Letter of Intent) lub parame-
trów transakcji (ang. Term Sheet). Oczy-
wiście w trakcie przeglądu due diligence 
może okazać się, że część założeń będzie 
musiała zostać zmieniona. Rzeczą natu-
ralną jest, że wraz z nabywaniem przez 
inwestora wiedzy o spółce wstępnie usta-
lona formuła cenowa może ewoluować.
W praktyce przy zastosowaniu tego mecha-
nizmu kupujący płaci sprzedającemu cenę 
określoną na podstawie bilansu prognozo-
wanego na datę podpisania umowy zakupu 
udziałów (ang. share purchase agreement; 

„SPA”). W momencie podpisania SPA korzy-
ści i ryzyko ekonomiczne związane z trans-
akcją przechodzą na kupującego, rozpo-
czynając etap tworzenia sprawozdania 
zamknięcia, na podstawie którego zostanie 
wyliczona korekta ceny. Niewątpliwie takie 
sprawozdanie, za przygotowanie którego 
zwyczajowo odpowiedzialna jest strona 
sprzedająca, powinno podlegać weryfika-
cji. Obecnie coraz częściej strony decydują 
się na weryfikację sprawozdania zamknięcia 
przez niezależnego doradcę.

Podstawowymi zaletami finalizacji trans-
akcji w taki sposób jest ograniczenie 
ryzyka wystąpienia nieuwzględnionej 
w cenie zmiany wartości przedsiębior-
stwa pomiędzy datą wyceny a momen-
tem przejęcia nad nim kontroli przez inwe-
stora. Dodatkowo ten sposób daje stro-
nom poczucie, że cena wynikająca ze 
sprawozdania zamknięcia odpowiada 
wartości spółki na moment jej przejęcia. 
Wadą tej metody jest dłuższy czas usta-
lania ceny (w porównaniu do metody loc-
ked-box) oraz na ogół bardziej agresywne 
negocjacje cenowe trwające do samego 
końca procesu rozliczeniowego, a nie-
kiedy nawet spory wynikające z różnic 
w interpretacji wcześniejszych uzgodnień.

P U N K T 
PROCENTOWY

SPRAWOZDANIE ZAMKNIĘCIA LOCKED-BOX

ETAP 
USTALENIA  
I PODPISANIA 
UMOWY

•  OKREŚLENIE 
PRZEWIDYWANEJ 
CENY NABYCIA NA 
DATĘ ZAMKNIĘCIA

•  UZGODNIENIE 
MECHANIZMU 
KOREKTY CENY NA 
DATĘ ZAMKNIĘCIA

•  PODPISANIE SPA

DATA 
LOCKED-BOX

NA PODSTAWIE 
NAJNOWSZEGO 
BILANSU:
•  WYLICZENIE 

ZADŁUŻENIA NETTO
•  PORÓWNANIE 

KAPITAŁU 
OBROTOWEGO 
NETTO NA DATĘ 
BILANSOWĄ 
I „NORMALNEGO” 
POZIOMU KAPITAŁU 
OBROTOWEGO

KORZYŚCI 
ORAZ RYZYKO 
EKONOMICZNE 
PRZECHODZĄ NA 
KUPUJĄCEGO

DATA 
ZAMKNIĘCIA

•  ZAPŁATA 
PRZEWIDYWANEJ 
CENY

•  KORZYŚCI 
ORAZ RYZYKO 
EKONOMICZNE 
PRZECHODZĄ NA 
KUPUJĄCEGO

ETAP 
USTALENIA 
I PODPISANIA 
UMOWY

•  ZAAKCEPTOWANIE 
OFERTY

•  UZGODNIENIE 
I PODPISANIE SPA

KOREKTA 
CENY

•  OKREŚLENIE 
OSTATECZNEJ CENY 
(DOPŁATA LUB 
ZWROT RÓŻNICY OD 
SPRZEDAJĄCEGO)

ZAMKNIĘCIE 
TRANSAKCJI

•  ZAPŁATA CENY

R y s u n e k  n r  1
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Locked-box, czyli wady i zalety 
szybkiego ustalenia ceny
Metoda locked-box używana jest 
często przy sprzedaży spółek, którymi 
zainteresowanych jest kilku potencjal-
nych inwestorów. W przypadku tego 
sposobu rozliczenia transakcji zwykle 
podstawą wyceny przedsiębior-
stwa jest przegląd typu due diligence 
wykonywany na tzw. datę locked-box 
(zob. Rysunek nr 1).
Głównymi zaletami metody locked-box 
(dla obu stron) są: pewność ceny oraz 
prostota i szybszy proces zamknię-
cia transakcji. Należy jednak zauwa-
żyć, że pewność ceny może okazać 
się również wadą dla sprzedającego 
w sytuacji, gdy wartość spółki rośnie 
z biegiem czasu – aczkolwiek w takim 
przypadku strony mogą ustalić mecha-
nizm pozwalający uwzględnić w cenie 
sprzedaży wzrost wartości spółki 
między datą locked-box a podpisa-
niem SPA (np. liczona na bazie dzien-
nej korekta odzwierciedlająca wypra-
cowany w danym okresie zysk spółki). 
Jednakże rozwiązanie to stosuje się 
rzadko. Natomiast wśród wad dla 
kupującego można wyróżnić przede 
wszystkim potencjalne ryzyko utraty 
wartości spółki (np. wynikające z nie-
przewidzianych zdarzeń), jak również 
potrzebę przeprowadzania bardziej 
szczegółowego i dogłębnego procesu 
due diligence. Proces ten jest wów-
czas jedynym etapem analizy stano-
wiącym podstawę do ustalenia war-
tości spółki. Ponadto metoda locked-
-box zobowiązuje kupującego do poda-
nia określonej i ostatecznej ceny
transakcji już podczas składania ofert,
czyli często jeszcze przed uzyskaniem
pełnej informacji na temat przedsię-
biorstwa (w praktyce na etapie due
diligence sprzedający nie udostępni
wszystkich informacji na temat spółki,
zwłaszcza tych stanowiących tajem-
nicę handlową). Dlatego też w przy-
padku locked-box kupujący powi-
nien domagać się bardziej otwar-
tego procesu due diligence i dostępu
do danych ze względu na potrzebę
minimalizacji powyższego ryzyka.

Potencjalne ryzyko utraty wartości 
spółki można również do pewnego 
stopnia zminimalizować poprzez 
skrócenie czasu pomiędzy datą loc-
ked-box a momentem przejęcia przez 
inwestora kontroli nad spółką oraz 
poprzez ujęcie odpowiednich zało-
żeń i warunków transakcji (wynika-
jących głównie z ustaleń due dili-
gence) w ramach postanowień SPA. 
Niemniej jednak należy liczyć się 
z tym, że przy rozliczeniu transakcji 
za pomocą metody locked-box ryzyko 
nieuwzględnienia możliwej utraty 
wartości spółki w cenie sprzedaży 
występuje zawsze.
Z metody tej często korzystają fundu-
sze Private Equity przy wychodzeniu 
ze swoich inwestycji portfelowych 
ze względu na prostotę i szybkość 
transakcji oraz łatwość w porówny-
waniu atrakcyjności ofert przedsta-
wionych przez kilku oferentów.

WYBÓR METODY 
FINALIZACJI 
TRANSAKCJI
Trudno jest jednoznacznie 
stwierdzić, która z metod 
zamknięcia transakcji 
jest lepsza. Wybór 
konkretnej metody stanowi 
w każdym przypadku kwestię 
indywidualną dla danej 
transakcji i zależał będzie 
m.in. od liczby potencjalnych
inwestorów, harmonogramu
transakcji oraz atrakcyjności
sprzedawanego aktywa,
które to czynniki
będą się przekładać
na siłę negocjacyjną stron.
Ze względu na charakterystykę
obu mechanizmów
sprzedający z reguły będą
preferować mechanizm
locked-box, zaś kupujący –
mechanizm korekty ceny. ■

RAFAŁ OWCZAREK
partner w dziale doradztwa transakcyjnego 
w grupie Deal Advisory  
w KPMG w Polsce
rowczarek@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie trans-
akcyjnym. W ciągu swojej ponad 
20-letniej pracy w KPMG był za-
angażowany w kilkaset projektów 
związanych z transakcjami kapita-
łowymi. Specjalizuje się w prowa-
dzeniu przeglądów finansowych 
typu due diligence oraz przeprowa-
dzaniu procedur związanych z za-
mknięciem  transakcji kapitałowych. 
Absolwent Akademii Ekonomicznej 
w Katowicach oraz Executive 
MBA na University of Bristol oraz 
Ecole Nationale, członek ACCA 
(Association of Chartered Certified 
Accountants).

KRYSTIAN KOMOSA
menedżer w dziale doradztwa 
transakcyjnego w grupie Deal Advisory  
w KPMG w Polsce
krystiankomosa@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie trans-
akcyjnym. Od 2010 r. uczestniczył 
w kilkudziesięciu procesach finan-
sowego, rynkowego i operacyjnego 
due diligence dla inwestorów stra-
tegicznych i funduszy private equity 
działających w różnych sektorach. 
Jest absolwentem Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 
i członkiem ACCA (Association of 
Chartered Certified Accountants).

›
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NOWE ROZWIĄZANIA UNIJNE 
W ZAKRESIE 
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I FINANSOWANIU 

TERRORYZMU
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Przepisy wprowadzają szereg rozwiązań, które mają wzmocnić 
i uszczelnić dotychczasowe regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (ang. Anti-Money Laundering, 

AML). Ich celem jest także ułatwienie instytucjom obowiązanym 
skuteczniejszą realizację zadań w tym zakresie, a także lepsza 

koordynacja kontroli przeprowadzanych przez poszczególne jednostki 
współpracujące z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.
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CENTRALNY 
REJESTR 
BENEFICJENTÓW 
RZECZYWISTYCH
Projekt nowej polskiej Ustawy 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
i finansowaniu terroryzmu zakłada
powstanie Centralnego Rejestru
Beneficjentów Rzeczywistych w for-
mie systemu teleinformatycznego,
w którym przetwarzane będą infor-
macje o beneficjentach rzeczywistych
następujących podmiotów: spółek
jawnych, komandytowych, komandy-
towo-akcyjnych, spółek z ograniczoną
odpowiedzialnością, spółek akcyjnych
(z wyłączeniem spółek publicznych),
fundacji oraz stowarzyszeń.

Z dniem 25 czerwca 2017 r. tzw. 
III Dyrektywa AML została zastąpiona 
przez Dyrektywę Parlamentu Europej-
skiego i Rady UE 2015/849 w sprawie 
zapobiegania wykorzystywaniu sys-
temu finansowego do prania pieniędzy 
lub finansowania terroryzmu (potocz-
nie zwana IV Dyrektywą AML, przyjęta 
20 maja 2015 r.). W związku z mnogo-
ścią zmian wprowadzonych nowymi 
przepisami unijnymi polski ustawo-
dawca zdecydował się na rozwiąza-
nie polegające na zastąpieniu dotych-
czasowej Ustawy o przeciwdziałaniu 
praniu pieniędzy i finansowaniu terro-
ryzmu nową ustawą, a nie na nowe-
lizacji dotychczasowej ustawy. Poni-
żej zostały zaprezentowane najistot-
niejsze zmiany. Pomimo upływu ter-
minu na wdrożenie nowej Dyrektywy 
zmiany w polskim prawie nie zostały 
jeszcze dokonane.

Rzeczywisty beneficjent (RB)
Dla zapewnienia większej przej-
rzystości i dostępności informa-
cji o rzeczywistych beneficjen-
tach państwa członkowskie zostały 
zobowiązane do przechowywa-
nia informacji o nich w central-
nym lub innym rejestrze publicz-
nym. Dzięki temu w uzasadnionym 
przypadku każda instytucja obowią-
zana po zweryfikowaniu podstawo-
wych danych klienta/kontrahenta 
będzie miała możliwość sprawdze-
nia informacji zawartych w każdym 
z rejestrów. 
Jednak aby takie dane znalazły się 
w centralnym rejestrze, musi istnieć 
obowiązek ich przekazywania przez 
podmioty gospodarcze. A zatem 
IV Dyrektywa wprowadza obowiązek 
posiadania informacji o RB i przekazy-
wania ich do odpowiedniego rejestru 

również przez przedsiębiorców, którzy 
nie podlegają wymogom z zakresu AML.

W przypadku, gdyby nie udało się usta-
lić RB poprzez zidentyfikowanie osoby 
fizycznej ostatecznie sprawującej kon-
trolę w drodze własności lub w inny 
sposób nad uczestnikiem będącym 
osobą prawną, IV Dyrektywa pozwala 
instytucjom obowiązanym nadać taki 
status osobie lub osobom zajmują-
cym wyższe stanowiska kierowni-
cze. Takie rozwiązanie jest możliwe 
dopiero po wyczerpaniu ewentualnych 
prób pozyskania tej informacji. Ozna-
czać to będzie, że instytucje obowią-
zane będą musiały zbierać dowody 
i przechowywać dokumentację, z której 
wynikać będzie, że podjęto wystarcza-
jące działania, by określić RB.
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›› W zmienionej 
dyrektywie usunięte 
zostały również 
przepisy dotyczące 
pozytywnej 
„równoważności" 
państw trzecich 
w stosunku do 
państw członkowskich. 
Kierowano się przy 
tym założeniem, 
że wyłączenia 
geograficzne powinny 
mieć coraz mniejsze 
znaczenie przy 
generalnym założeniu, 
że system badania 
klientów oparty jest  
na analizie ryzyka.

Analiza ryzyka
IV Dyrektywa proponuje podejście 
do zagadnień związanych z przeciwdzia-
łaniem praniu pieniędzy i finansowa-
niu terroryzmu oparte na analizie ryzyka. 
Na podstawie obecnie obowiązują-
cej ustawy proces ten jest realizowany 
na poziomie instytucji obowiązanych, 
natomiast zgodnie z zapisami IV Dyrek-
tywy obowiązek przeprowadzania analizy 
ryzyka będzie dotyczyć również państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Komisja 
Europejska jest zobowiązana jako pierw-
sza do przygotowania odpowiedniej ana-
lizy ryzyka. Kolejno zobowiązane do tego 
będą państwa członkowskie i instytu-
cje finansowe. Dla instytucji obowiązanej 
z pewnością będzie to ułatwienie, ponie-
waż pozyska ona uprzednio informację, 
jakie ryzyka mają wpływ na dane pań-
stwo. Na gruncie prawa polskiego ocena 
ryzyka na poziomie krajowym dokonana 
przez Generalnego Inspektora Informa-
cji Finansowej będzie wykorzystywana 
do opracowania stosownych zasad dla 
każdego sektora lub obszaru odpowied-
nio do ryzyka prania pieniędzy i finanso-
wania terroryzmu.

Eksponowane stanowiska 
polityczne
IV Dyrektywa wprowadza również 
zmiany w zakresie PEP (z ang. Politically 
Exposed Person) – osób zajmujących 

eksponowane stanowiska polityczne. 
Rozróżnia ona trzy kategorie PEP, tj. kate-
gorię zagraniczną, krajową i międzynaro-
dową. Pojęciem osoby zajmującej eks-
ponowane stanowisko polityczne zostały 
też objęte osoby sprawujące znaczną 
funkcję publiczną w danym państwie 
oraz osoby pracujące w organizacjach 
międzynarodowych. Po wprowadzeniu 
stosownych zmian do polskiego prawa 
wymagane też będzie określenie, czy 
dany beneficjent rzeczywisty jest, czy 
nie jest osobą zajmującą eksponowane 
stanowisko polityczne.

Środki bezpieczeństwa 
finansowego 
IV Dyrektywa zaostrza także regula-
cje w zakresie możliwości wyłącze-
nia stosowania środków bezpieczeń-
stwa finansowego w odniesieniu 
do poszczególnych kategorii podmio-
tów. Na poziomie III Dyrektywy AML 
istniała możliwość bezwarunkowego 
wyłączania określonej grupy podmio-
tów (takich jak organy administracji 
publicznej czy instytucje obowiązane). 
Uznano, że przepisy te są stosowane 
zbyt liberalnie przez instytucje obowią-
zane. Wprowadzono zatem wymóg 
wyłączenia stosowania środków bez-
pieczeństwa finansowego jedynie 
na podstawie analizy ryzyka przeprowa-
dzonej przez instytucję obowiązaną.

KARY ADMINISTRACYJNE
Podstawowe zmiany w zakresie stosowania kar administracyjnych z tytułu nieprzestrzegania przepisów 
dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu obejmują:

❘  rozszerzenie katalogu
sankcji nakładanych
na instytucje obowiązane

❘  rozszerzenie katalogu
naruszeń podlegających
sankcjonowaniu

 ❘  uszczegółowienie
przesłanek mających
wpływ na rodzaj oraz
wysokość sankcji

❘  wprowadzenie
możliwości nałożenia
kary pieniężnej na osoby
sprawujące funkcje
zarządcze w instytucjach
obowiązanych

❘  określenie zasad
upowszechniania
informacji o nałożonych
sankcjach czy też
przyznanie kompetencji
do nakładania sankcji
wszystkim organom
uprawnionym
do prowadzenia kontroli
przestrzegania przepisów
o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu
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Istotną dla instytucji 
obowiązanych 
informacją jest 
to, że zgodnie 
z nowymi przepisami 
sankcjonowaniu 
podlegać będą 
wyłącznie naruszenia 
o charakterze
poważnym,
powtarzającym się lub
dokonane w sposób
zorganizowany.

RENATA KULPA 
radca prawny w kancelarii prawnej  
D. Dobkowski sp. k. 
stowarzyszonej z KPMG w Polsce
rkulpa@kpmg.pl

Specjalizuje się w zakresie prawa 
bankowego i finansowego. Świadczy 
usługi na rzecz instytucji finanso-
wych i kredytowych we wszelkich 
sprawach związanych z ich działal-
nością operacyjną oraz reprezenta-
cją przed organami nadzoru finanso-
wego. Doradza firmom w zakresie 
prawa spółek, prawa gospodarcze-
go i prawa pracy. Z KPMG związana 
jest od ponad 20 lat. Absolwentka 
Wydziału Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz kursu prawa europejskiego 
na Wydziale Prawa i Administracji 
Uczelni Łazarskiego.

Zaostrzenie przepisów 
dotyczących państw trzecich
W zmienionej dyrektywie usunięte 
zostały również przepisy dotyczące pozy-
tywnej „równoważności" państw trze-
cich w stosunku do państw członkow-
skich. Kierowano się przy tym zało-
żeniem, że wyłączenia geograficzne 
powinny mieć coraz mniejsze znaczenie 
przy generalnym założeniu, że system 
badania klientów oparty jest na anali-
zie ryzyka. Zatem nie jest obecnie moż-
liwe uznanie systemów przeciwdzia-
łania praniu pieniędzy państw trzecich 
za „równoważne" z systemami funkcjo-
nującymi w UE. Wobec tego instytucje 
zobowiązane będą obligatoryjnie badać 
klientów z krajów, które w chwili obecnej 
były uznane za „bezpieczne".

Projekt nowej polskiej ustawy przewi-
duje sankcje w postaci nakazu zaprze-
stania podejmowania przez instytucję 
obowiązaną określonych czynności, cof-
nięcia zezwolenia na prowadzenie dzia-
łalności przez instytucję obowiązaną, 
a nawet zawieszenia w pełnieniu obo-
wiązków związanych z przeciwdziała-
niem praniu pieniędzy oraz finansowa-
niu terroryzmu, pracowników lub innych 
osób wykonujących czynności w imieniu 
i na rzecz instytucji obowiązanej, odpo-
wiedzialnych za naruszenie przepisów 
ustawy. Nowością jest możliwość publi-
kacji w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw finansów publicz-
nych informacji o instytucji obowiąza-
nej, która dopuściła się naruszenia prze-
pisów ustawy oraz zakresie naruszenia. 
Jeśli chodzi o kary pieniężne, które mogą 
być nakładane na instytucje obowią-
zane, to w myśl projektu nowej ustawy 
mogą one sięgać równowartości kwoty 
5 mln euro lub 10% przychodu wykaza-
nego w ostatnim zbadanym sprawozda-
niu finansowym za rok obrotowy. ■
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MAGDA STAWSKA 
menedżer w dziale  
usług doradczych  
w KPMG w Polsce
mstawska@kpmg.pl 

Specjalizuje się w obszarze zarzą-
dzania zasobami ludzkimi oraz za-
rządzania zmianą przedsiębiorstw 
(procesy restrukturyzacji, reorga-
nizacji i transformacji). W KPMG 
odpowiada za obszar usług zwią-
zanych z budowaniem doświad-
czenia pracownika (employee 
experience), badaniem organizacji 
(organizational studies) skoncen-
trowanych wokół kreowania war-
tości pracodawcy (employer value 
proposition). Posiada ponad 20 lat 
doświadczenia w firmach z kapita-
łem rodzimym, jak i zagranicznych 
koncernach, zdobyte w pracy poza 
granicami Polski. Rozwija i propa-
guje ideę mentoring kariery. 

JAN KARASEK 
partner w dziale  
usług doradczych  
w KPMG w Polsce
jkarasek@kpmg.pl

Specjalizuje się w doradztwie 
z zakresu zarządzania przedsię-
biorstwem. Posiada doświadcze-
nie w doradztwie m.in. z zakresu 
strategii rynkowych, reorganizacji, 
szacowania potencjału rynkowe-
go i inwestycyjnego, usprawnień 
procesowych oraz projektowa-
nia struktur organizacyjnych. 
W KPMG od 2006 r. świadczy 
usługi dla podmiotów z branży te-
lekomunikacyjnej, energetycznej, 
produkcyjnej i finansowej.
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NADCHODZĄ 
CZASY 

EMPLOYEE 
EXPERIENCE

– JAK FIRMY
W POLSCE CHCĄ 

BUDOWAĆ 
DOŚWIADCZENIE 

PRACOWNIKA?

Zanim wejdziemy 
w kolejną erę Digital 
Labour, w której 
duża część stanowisk 
pracowniczych zostanie 
zastąpiona przez tzw. 
boty, kluczowego 
znaczenia nabiera 
obecnie budowanie 
doświadczenia 
pracownika. Jak obszar 
ten kształtuje się 
w Polsce?

Ponad 70% zarządzających w Polsce 
wskazuje utrzymanie pracowników 
jako priorytet w obszarze zarządza-
nia kapitałem ludzkim na najbliższe 
24 miesiące. Dodatkowo 90% z nich 
sygnalizuje problem niekontrolowa-
nych odejść pracowników, a sytuację 
komplikuje trend optymalizacji kosz-
tów pracowniczych – nadal aktualny 
dla 4 na 10 firm.

Key Employer Challenges – 
Polska AD 2017 
Przedstawiciele zarządów oraz 
kadry kierowniczej firm działających 
w Polsce wskazują, że w ciągu naj-
bliższych 24 miesięcy najważniej-
szymi aspektami w zakresie zarządza-
nia kapitałem ludzkim będą dla nich 
przede wszystkim: 
+  utrzymanie pracowników,
+  przyciąganie kandydatów,
+  zaangażowanie pracowników.

P U N K T 
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››

Wyzwania te są priorytetem dla więk-
szości firm sygnalizowanym przez 
około trzy czwarte zarządzających. 
Co jest bardzo istotne, występuje 
tu zgodność opinii pomiędzy repre-
zentantami zarządów a kierującymi 
funkcją zarządzania zasobami ludz-
kimi. Branże, które szczególnie odczu-
wają aspekty związane z utrzymaniem 
i zaangażowaniem pracowników, prze-
kładające się również na przyciąganie 
nowych kandydatów, to m.in. sektory: 
nowoczesnych technologii, przemy-
słowy, handel i usługi oraz budowlany. 
Widoczny jest trend, zgodnie z którym 
aspekty budowania doświadczenia 
pracowników są coraz ważniejsze 
w firmach mniejszych oraz średnich.

Poważnym wyzwaniem jest również 
transformacja obszaru zarządzania kapi-
tałem ludzkim. W obecnym otocze-
niu rynkowym firmy potrzebują inno-
wacyjnego HR, który z jednej strony ››
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Programy zarządzania talentami wskazują 
na potrzebę elastyczności. Z jednej strony, 
w mniejszych przedsiębiorstwach są one 
mniej sformalizowane i zwykle mają charakter 
inicjatyw prowadzonych ad hoc. Z drugiej 
strony, organizacje posiadające formalne 
programy bardzo różnie definiują pojęcie talentu 
i dostosowują je płynnie do bieżących potrzeb,  
tj. modyfikują kryteria oraz zasady uczestniczenia 
w takim programie rozwojowym. 

nadąża za trendami zarządczymi i tech-
nologicznymi, wykorzystując m.in. ele-
menty digital transformation, nowe 
technologie w komunikacji wewnętrz-
nej czy potencjał wnoszony przez ana-
litykę danych (data & analytics). Z dru-
giej strony, zarządy będą oczekiwały 
od HR wykorzystania pełnego poten-
cjału innowacji drzemiącej w pracowni-
kach, co wymaga stosowania właści-
wych narzędzi intrapreneurship (przed-
siębiorczość wewnętrzna). 

NIEKONTROLOWANE 
ODEJŚCIA  
PRACOWNIKÓW
Aż 90% badanych firm potwierdziło 
problem niekontrolowanych odejść 
pracowników. W wyniku tego jednym 
z priorytetowych obszarów koncentracji 
jest opracowywanie inicjatyw 
oraz dedykowanych działań wokół 
utrzymania osób na stanowiskach 
kierowniczych, ale też eksperckich. Inna 
grupa przedsiębiorstw koncentruje się 
natomiast na podejmowaniu działań 
obniżających poziom niekontrolowanych 
odejść pracowników na stanowiskach 
produkcyjnych i specjalistycznych 
niższego szczebla. Rotacja pracowników 
o wymaganych stosunkowo niskich
kwalifikacjach wpływa na wzrost kosztów
związanych z rekrutacją, wdrożeniem
pracownika oraz jego szkoleniem. Staje
się to niebezpieczne dla funkcjonowania
firm szczególnie w miejscowościach
o niskiej stopie bezrobocia lub małym 
nasyceniu rynku pracy osobami w wieku 
produkcyjnym bądź o wymaganej
wiedzy fachowej. Firmy konkurują wtedy
o tych samych pracowników, na których
w większości wypadków przeznaczone są
niewielkie budżety.

Zarządzanie talentami
W konsekwencji szczególnej wagi nabiera 
ponownie zagadnienie zarządzania talen-
tami. Z analiz KPMG w Polsce wynika, 
że zaledwie ok. 12% firm deklaruje wdro-
żenie formalnego programu zarządza-
nia talentami. Programy te wdrażane są 
głównie w firmach większych, zatrudnia-
jących powyżej 500 pracowników. Nawet 
przy takiej skali zatrudnienia programy te 
funkcjonują tylko w około 40% polskich 
firm. Sektory, w których firmy szczegól-
nie doceniają wagę programów zarządza-
nia talentami w celu utrzymania specy-
ficznych grup pracowników, to bankowość 
i usługi finansowe oraz usługi biznesowe 
(tzw. Centra Usług Wspólnych).

FILARY DOŚWIADCZENIA PRACOWNIKA: 
Podejście KPMG do definiowania doświadczenia pracownika (Employee 
Experience) bazuje na badaniu doświadczenia pracownika jako klienta 
wewnętrznego (odpowiednik CX – Customer Experience) oraz na anali-
zie stopnia dojrzałości funkcji zarządzania kapitałem ludzkim. Można je 
definiować poprzez filary obejmujące:

1.  CZYNNIK  
LUDZKI 

2.  ROZWÓJ  
I OCENĘ 

3.  NARZĘDZIA  
WYNAGRADZANIA 

4.  ŚRODOWISKO  
PRACY

5.  KULTURĘ  
ORGANIZACYJNĄ
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Employee Experience – 
budowanie doświadczenia 
pracowników
Zarządzanie kapitałem ludzkim jest 
podejściem kompleksowym i opiera 
się na wieloaspektowej analizie czyn-
ników tworzących unikalną war-
tość firmy. Unikalna wartość praco-
dawcy prowadzi do tworzenia celo-
wych inicjatyw i działań zorientowa-
nych na przyciągnięcie, utrzymanie 
oraz rozwój pracowników i powinna 
bazować na podejściu zarządza-
nia doświadczeniami pracownika. 
Budowa Employee Experience 
w firmie oraz cykliczne monitoro-
wanie i weryfikowanie działań pra-
codawcy w tym obszarze powodują, 
że rotacja wśród pracowników może 
spadać nawet o 69%. 

Czynnik ludzki z największym 
wpływem na ograniczenie 
rotacji pracowników 
Z analiz KPMG w Polsce wynika, 
że zdecydowanie największy wpływ 
na Employee Experience mają czyn-
niki ludzkie (3,8 pkt w 5-punkto-
wej skali). Firmy dostrzegają znacze-
nie czynnika ludzkiego w budowaniu 
doświadczenia pracowników i blisko 
50% z nich planuje wdrożyć działa-
nia usprawniające te obszary. Wśród 
czynników ludzkich najwyżej oceniono 
znaczenie wpływu jakości i profesjo-
nalizmu kadry zarządzającej na utrzy-
manie pracownika. W ten obszar firmy 
zamierzają także najwięcej inwesto-
wać. Pracownik potrzebuje przewod-
nika po organizacji. Inwestycja w budo-
wanie przywództwa w organizacji, 
zwłaszcza kadry menedżerskiej, jest 
nie tylko konieczna, ale przede wszyst-
kim opłacalna. 
Kierujący funkcją zarządzania kapita-
łem ludzkim deklarują, że w najbliż-
szym czasie będą kontynuować dzia-
łania przyczyniające się w dużym 
stopniu do podnoszenia jakości i pro-
fesjonalizmu menedżerów. Programy 
rozwoju umiejętności przywódczych 
znacząco wpływają na możliwości 
utrzymania pracowników i członków 
ich zespołów. Niemal równie wysoko 
oceniono też dopasowanie zadań pra-
cownika na zajmowanym stanowisku 
pracy do jego umiejętności i wiedzy 
(40%) oraz dopasowanie pracow-
nika do zespołu (39%). Firmy planują 
więc zintensyfikować działania nakie-
rowane na wdrożenie pracownika 
do firmy, czyli tzw. onboarding (35%).

Ocena pracownicza i rozwoju 
potencjału – obszar wdrażania 
nowych inicjatyw 
Istotnym filarem budowy Employee 
Experience są zasady jego oceny i moż-
liwości rozwoju. W nadchodzących mie-
siącach mają one stanowić podstawę 
nowych inicjatyw dla działów personal-
nych. W tym wymiarze firmy wymieniły: 
zdefiniowane ścieżki rozwoju, programy 
rozwoju umiejętności przywódczych 
i kierowniczych, a także inne programy 
szkoleniowe dla pracowników. 

Wynagrodzenie zasadnicze jako 
kluczowy element utrzymania 
pracownika
Choć uśredniając wagę poszczególnych 
filarów składających się na Employee 
Experience, narzędzia wynagradza-
nia zajęły dopiero trzecie miejsce, 
to po analizie ich składowych można 
zauważyć, że wynagrodzenie zasadnicze 
jako pojedynczy komponent odgrywa 
najważniejszą rolę w utrzymaniu pra-
cownika (4,2 pkt w 5-punktowej skali). 
81% przedsiębiorstw deklaruje, że pro-
wadzi politykę wynagradzania zasad-
niczego zgodną ze specyfiką danej 
branży oraz lokalnego rynku, jednak 
dalsze ich dostosowywanie jest prio-
rytetem w obszarze narzędzi wynagra-
dzania i znajduje się w planach co trze-
ciej z firm. Bardzo istotne są też mecha-
nizmy systemu zmiennego wynagradza-
nia pracowników, których stosowanie 
wskazało poniżej 70% przedsiębiorstw. 

Firmy starają się utrzymywać budżety 
wynagrodzeń na stałym poziomie, 
wpływając poprzez to na percepcję 
Employee Experience. To z kolei decy-
duje, czy pracownik ma podejście 
aktywne, czy pasywne do poszukiwania 
nowego miejsca pracy. Aby właściwie 
zarządzać doświadczeniami pracownika, 
firmy muszą mieć odpowiednie narzę-
dzia określania poziomu etatyzacji oraz 
rentowności poszczególnych stanowisk 
pracy, co umożliwi im zaplanowanie 
wysokości nakładów przeznaczanych 
na inwestycje w kapitał ludzki. ■

Ocena okresowa 
jest wskazana 
jako najpilniejszy 
i najistotniejszy 
obszar budowania 
doświadczeń pracownika 
w przyszłości. Blisko 
90% firm wskazało, 
iż planuje wdrożyć 
nowe inicjatywy lub 
zmodyfikować istniejące 
programy związane 
z oceną i rozwojem 
pracownika w ciągu 
najbliższych 24 miesięcy. 
Zmiany podejścia 
do oceny okresowej 
i rozwoju pracowników 
oraz umiejętności 
przywódczych 
wpływających na 
styl kierowania 
zespołami będą coraz 
bardziej wymuszane 
przez różnorodność 
pokoleniową 
uczestników rynku 
pracy. Adaptacja w tym 
obszarze jest więc 
spowodowana kształtem 
aktywnych zawodowo 
osób na rynku pracy. 
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Zarówno pracodawcy, jak 
i pracownicy co jakiś czas 

powracają z pytaniami 
dotyczącymi zasad monitoringu 

w miejscu pracy. Każda ze 
stron ma swoją perspektywę 
spojrzenia na to zagadnienie. 
Jakie środki monitoringu są 

akceptowalne? Jak kształtuje 
się kwestia monitoringu 

w kontekście ochrony danych 
osobowych?
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MONITORING 
PRACOWNIKA 

››

››

Pracodawcy szukają rozwiązań, które 
pozwolą im legalnie kontrolować pra-
cowników, sprawdzać jakość i efek-
tywność pracy i dbać o bezpieczeń-
stwo zakładu pracy. Chodzi tu o roz-
wiązania organizacyjno-techniczne, 
czyli jakimi sposobami, środkami 
monitorować pracowników, ale także 
o rozwiązania prawne, czyli co należy 
zrobić, żeby w ogóle móc legalnie 
sprawdzać pracowników. Pracownicy 
natomiast zastanawiają się, jak moni-
toring wpływa na ich prawo do pry-
watności, tajemnicę korespondencji, 
czy też na ile zmniejsza on komfort 
pracy, ogranicza swobodę lub powo-
duje spadek dobrego samopoczucia 
w miejscu pracy. 

CZY TO 
LEGALNE?
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ŚRODKI  
MONITORINGU 
PRACOWNICZEGO
Pracodawcy korzystają 
w praktyce z różnorodnych 
środków kontroli pra-
cowników. Poza kontrolą 
trzeźwości pracodawcy 
stosują monitoring wizyjny 
(kamery), monitorują 
aktywność pracowników 
w sieci IT, Internecie, 
monitorują komputery, 
telefony (bilingi), pocztę 
elektroniczną, sprawdzają 
GPS zainstalowany w sa-
mochodach służbowych, 
często też stosowane są 
wyrywkowe przeszuka-
nia osobiste, biurka czy 
szafki wykonywane przez 
pracowników ochrony. 
Dobór środków będzie 
zależeć od specyfiki danej 
organizacji, problemów, 
którym zapobiegać chce 
pracodawca (np. zjawisko 
kradzieży), czy interesów, 
które chce zabezpieczyć, 
ale także od celu kontroli 
oraz oczywiście od speł-
nienia pewnych warunków.

(pracodawca vs. pracownik będący 
w relacji podporządkowania, bezpieczeń-
stwo vs. prywatność), nie ulega jednak 
wątpliwości, iż co do zasady kontrolowa-
nie pracowników jest dopuszczalne. 
Kwestia monitoringu nie została do tej 
pory uregulowana w polskim prawie 
pracy. W zasadzie jedyną uregulowaną 
(choć tylko w pewnym wymiarze) formą 
kontroli pracowników jest kontrola trzeź-
wości. Niemniej zarówno w orzecznic-
twie, jak i w doktrynie monitoring w rela-
cjach pracodawca-pracownik jest akcep-
towany przy spełnieniu pewnych warun-
ków, które zostały przedstawione poniżej.

Jak legalnie monitorować?
Z punktu widzenia prawnego monitoring 
w miejscu pracy musi być uzasadniony, 
tzn. pracodawca powinien najpierw okre-
ślić cel monitorowania pracowników. 
Za dopuszczalne cele uznaje się: 

+  bezpieczeństwo zakładu pracy, 
+  przeciwdziałanie kradzieży, 
+  ochronę poufności i tajemnic organizacji 

oraz zapobieganie ich ujawnianiu, 
+  kontrolę przestrzegania obowiązku wy-

korzystywania poczty elektronicznej 
wyłącznie do celów służbowych, 

+  ochronę danych osobowych w organizacji, 
+  bezpieczeństwo systemu informatycznego. 

P U N K T Y 
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Monitoring a przepisy unijne
Temat monitoringu powraca obecnie 
także w kontekście nowych unijnych 
przepisów o ochronie danych osobo-
wych wynikających z Rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 
UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/45/WE (GDPR).  
GDPR z jednej strony nakazuje zabez-
pieczać dane osobowe przed takimi 
incydentami, jak wyciek czy kradzież 
danych (do czego dochodzi wewnątrz 
organizacji poprzez nieuprawnioną, ale 
technologicznie łatwą wysyłkę danych 
osobowych pocztą elektroniczną), które 
w przypadku działania z wewnątrz orga-
nizacji można wykryć poprzez monito-
rowanie sieci komputerowej, w tym 
stacji roboczych, czyli komputerów, a co 
się z tym wiąże – pracowników. Z dru-
giej strony, odnosi się dość ogólnie 
do monitorowania osób czy też relacji 
pracodawca-pracownik.

Dopuszczalność monitoringu
Monitoring to inaczej stała obserwa-
cja, kontrola, nadzór. Mimo iż poję-
cie to na gruncie prawa pracy zawiera 
w sobie pewną sprzeczność interesów 
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Przyjmuje się np., że 
monitoring poczty 
elektronicznej nie 
może polegać na 

stałym przeglądaniu 
skrzynki służbowej 
pracownika. Oczy-

wiście w kontekście 
monitoringu wizyjnego 

konieczne jest wyzna-
czenie strefy kamer, 

z wyłączeniem takich 
miejsc, jak szatnie, to-

alety, kantyny, palarnie, 
w których należy za-

pewnić pracownikom 
prywatność. General-
nie kontrola pracowni-
ków w każdej formie 
nie może nadmiernie 
ingerować w prywat-

ność pracownika.

KATARZYNA 
WOJCIECHOWSKA 
radca prawny w kancelarii prawnej 
D. Dobkowski sp. k.  
stowarzyszonej  
z KPMG w Polsce
kwojciechowska@kpmg.pl

Specjalizuje się w prawie handlo-
wym i umów, ochronie danych oso-
bowych, prawie własności intelek-
tualnej,  prawie ochrony konsumen-
tów oraz prawie pracy. Świadczy 
usługi prawne dla podmiotów kra-
jowych i zagranicznych z różnych 
branż. Uczestniczy w projektach 
związanych z zakładaniem i bada-
niem podmiotów gospodarczych, 
a także badaniem i nabywaniem 
nieruchomości. Posiada doświad-
czenie w przygotowywaniu i nego-
cjowaniu umów dotyczących baz 
danych, w tym danych osobowych, 
przeprowadzaniu audytów praw-
nych (due dilligence).  W kancelarii 
prawnej D. Dobkowski od 2008 r., 
radca prawny od 2010 r.

monitoring ukryty – wyłącznie na zasa-
dzie wyjątku, kiedy służy realizacji 
celu niemożliwego do osiągnięcia przy 
zastosowaniu innych metod. Infor-
mację pracownikom najlepiej prze-
kazać w formie oświadczenia pisem-
nego, które pracownik zobowiązany 
jest podpisać (kwestia dowodowa), 
a także należy zawrzeć stosowne 
zapisy w regulaminie pracy bądź 
regulaminach korzystania z narzędzi 
służbowych. 

Monitoring a ochrona danych 
osobowych
W wyniku monitorowania praco-
dawca może zbierać szereg informacji 
o swoich pracownikach i nie ulega wąt-
pliwości, iż wiele z nich może stano-
wić dane osobowe. W związku z czym 
monitoring należy także rozpatrywać 
z punktu widzenia ochrony danych oso-
bowych. Co się z tym wiąże, praco-
dawca musi wykazać istnienie pod-
stawy prawnej – w zasadzie jedynej 
możliwej w tym wypadku, czyli istnie-
nie usprawiedliwionego celu.

Oczywiście konieczne jest spełnie-
nie obowiązku informacyjnego (o celu 
i zakresie przetwarzanych danych 
w ramach kontroli), a także innych obo-
wiązków, w szczególności obowiązku 
zabezpieczenia danych. Odnośnie kwe-
stii rejestracji zbioru danych (do czasu 
obowiązywania polskiej ustawy 
o ochronie danych osobowych): w dok-
trynie przyjmuje się, iż informacje 
pochodzące z monitoringu (np. zapisy 
z kamer) będą zaliczać się do jednego 
z wyjątków od obowiązku rejestra-
cyjnego, tj. w przypadku przetwarza-
nia danych w związku z zatrudnie-
niem. Nie powinno się zbierać danych 
wrażliwych dotyczących pracowników 
(np. ujawniających poglądy polityczne), 
a zebrane w związku z monitoringiem 
usunąć. 

Dużo trudniejsze wydaje się zapewnie-
nie pracownikom możliwości realiza-
cji praw, np. prawa do bycia zapomnia-
nym czy prawa do poprawienia danych. 
Istotna jest kwestia, jak zapewnić 
poprawienie danych w przypadku 
nagrań z monitoringu wizyjnego.

Temat monitoringu pracowników 
warto śledzić także w kontekście 
wspomnianego GDPR, szczególnie 
iż prowadzenie monitorowania jest 
jedną z podstaw do przeprowadzenia 
oceny skutków dla ochrony danych. ■

W zasadzie dopuszcza się też 
kontrolowanie jakości i efektywno-
ści pracy, szczególnie przez zakłady 
produkcyjne. 

Przyjęty cel powinien wskazywać 
na interes czy potrzebę pracodawcy, 
a także wpływać na dobór środków 
oraz zakres monitoringu. Zarówno 
środki, jak i zakres monitoringu muszą 
być proporcjonalne do przyjętego celu 
czy potrzeby pracodawcy. Ponadto 
pracodawca musi się upewnić, iż zało-
żonego celu nie da się osiągnąć 
innymi, mniej uciążliwymi środkami. 

Następnie, po ustaleniu celu i dobraniu 
środków, przed rozpoczęciem moni-
torowania, pracodawca musi poinfor-
mować pracowników o stosowaniu 
monitoringu. Zasadą jest monitoring 
jawny, choć orzecznictwo dopuszcza 
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BRAK 
DOKUMENTACJI CEN 

TRANSFEROWYCH 
GROZI SANKCJAMI
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W związku z wejściem 
w życie nowych regulacji 

dotyczących cen 
transferowych znacznemu 

rozszerzeniu uległ zakres 
obowiązków podatników 
zawierających transakcje 

z podmiotami powiązanymi. 
Niewywiązanie się 

z tych obowiązków może 
skutkować poważnymi 

sankcjami wymierzonymi 
zarówno w samego 

podatnika, jak i tzw. osoby 
odpowiedzialne. ››
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Podatnicy zawierający transakcje z pod-
miotami powiązanymi są zobowiązani 
m.in. do przygotowania dokumentacji 
podatkowej oraz do złożenia oświadcze-
nia o jej sporządzeniu. Ryzyko odpowie-
dzialności z tytułu niedopełnienia tych 
obowiązków powstaje na dwóch płasz-
czyznach, tj. na poziomie spółki jako 
podatnika oraz na poziomie osób fizycz-
nych odpowiedzialnych za dopełnienie 
obowiązków przez spółkę. 

Doszacowanie dochodu 
Zgodnie z art. 11 Ustawy CIT transak-
cje pomiędzy podmiotami powiązanymi 
powinny być przeprowadzane na warun-
kach, jakie ustaliłyby pomiędzy sobą nie-
zależne podmioty w takich samych oko-
licznościach (tzw. zasada arm’s length). 
Jeżeli organy podatkowe stwierdzą, 
iż warunki transakcji zawieranych pomię-
dzy jednostkami powiązanymi nie są 
zgodne z zasadą arm’s length, wów-
czas będą uprawnione do doszacowania 
dochodu na poziomie rynkowym.

››
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Odpowiedzialność osobista 
Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa 
Finansów obserwujemy wzmożone zain-
teresowanie organów podatkowych 
weryfikacją rozliczeń podatników. Wyraź-
nie widoczny jest nie tylko duży wzrost 
liczby wszczynanych kontroli, ale także 
znaczny wzrost ich skuteczności. Niepra-
widłowości w rozliczeniach ujawnione 
w trakcie kontroli często prowadzą nato-
miast do wszczęcia postępowań wobec 
tzw. osób odpowiedzialnych.
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SANKCYJNA  
STAWKA 
OPODATKOWANIA
W przypadku gdy dochód 
zostanie doszacowany, 
a podatnik nie przedłoży 
organowi dokumentacji po-
datkowej, różnica pomiędzy 
dochodem zadeklarowanym 
przez podatnika a okre-
ślonym przez ten organ 
zostanie opodatkowana 
na podstawie art. 19 ust. 4 
Ustawy CIT stawką w wy-
sokości 50%, a nie stawką 
podstawową 19%.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
KARNA SKARBOWA1.

Ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej 
spoczywa na osobach zobowiązanych do 
podejmowania działań w imieniu podatnika, 
tj. na członkach zarządu, dyrektorze 
finansowym czy głównym księgowym.
Podstawa prawna 
odpowiedzialności 
karnej skarbowej:
Kwalifikacja karna skarbowa 
czynów związanych z niedopeł-
nieniem obowiązków w zakre-
sie cen transferowych nie jest 
jednak oczywista. Podstawę 
prawną odpowiedzialności 
mogą stanowić:

A) PRZEPISY ODNOSZĄCE 
SIĘ DO INFORMACJI 
PODATKOWYCH

Mając na uwadze fakt, 
iż dokumentacja podatkowa 
jest sporządzana w opar-
ciu o art. 9a Ustawy CIT, naj-
bardziej właściwe wydaje 
się uznanie jej za informa-
cję podatkową. Niezłoże-
nie w terminie właściwemu 
organowi wymaganej infor-
macji podatkowej, jak i zło-
żenie informacji nieprawdzi-
wej podlega karze grzywny 
na podstawie art. 80 § 1 lub 
3 KKS. Maksymalna wyso-
kość grzywny wymierzonej 
na podstawie art. 80 § 3 KKS 
w zw. z art. 23 § 3 KKS 
wynosi 6,4 mln PLN.

B) PRZEPISY DOTYCZĄCE 
PROWADZENIA KSIĄG 

W przypadku gdy dokumen-
tacja podatkowa zostanie 
uznana za księgę, czyn pole-
gający na nieprzedstawieniu 

jej kontrolującym w ciągu 
7 dni od dnia wezwania może 
zostać uznany za utrudnianie 
kontroli podatkowej. Podstawę 
odpowiedzialności będzie 
w tym wypadku stanowił art. 
83 § 1 KKS, a wymierzona 
na podstawie art. 83 § 1 KKS 
w zw. z art. 23 § 3 KKS kara 
grzywny może wynieść nawet 
19,2 mln PLN.

C) PRZEPISY ODNOSZĄCE 
SIĘ DO SKŁADANIA 
DEKLARACJI 
I OŚWIADCZEŃ

Natomiast podstawę 
prawną odpowiedzialności 
karnej skarbowej z tytułu 
złożenia nieprawdziwego 
oświadczenia o sporządze-
niu kompletnej dokumenta-
cji podatkowej może stano-
wić art. 56 § 1 KKS. Maksy-
malna wysokość grzywny 
wymierzonej na podsta-
wie art. 56 § 1 KKS w zw. 
z art. 23 § 3 KKS wynosi 
19,2 mln PLN. 
Co więcej, powyższy czyn 
w typie podstawowym jest 
zagrożony także karą pozba-
wienia wolności – zarówno 
jako karą samoistną, jak 
i karą łączną grzywny i pozba-
wienia wolności. Zgodnie 
z art. 27 § 1 KKS, kara pozba-
wienia wolności trwa najkró-
cej 5 dni, a najdłużej 5 lat.
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Jest to odpowiedzialność 
warunkowa, która 
w przypadku niedopełnienia 
obowiązków wynikających 
z przepisów o cenach 
transferowych zmaterializuje 
się, gdy wobec spółki 
zostanie doszacowany 
dodatkowy dochód, który 
zostanie opodatkowany 
stawką w wysokości 
50%, a jednocześnie 
egzekucja zobowiązań 
podatkowych z tego 
tytułu wobec samej spółki 
okaże się bezskuteczna. 
W powyższym przypadku 
członkowie zarządu będą 
osobiście zobowiązani  
do zapłaty podatku 
w imieniu spółki.››

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
KARNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
PODATKOWA 
I CYWILNA

2.

3.

Na podstawie art. 296 § 1 KK karze pozba-
wienia wolności podlega m.in. ten, kto 
będąc obowiązany do zajmowania się 
sprawami majątkowymi lub działalno-
ścią gospodarczą danego podmiotu przez 
nadużycie udzielonych mu uprawnień lub 
niedopełnienie ciążącego na nim obowiąz-
ku, wyrządza mu znaczną szkodę majątko-
wą (tj. szkodę majątkową, której wysokość 
przekracza 200 tys. PLN).
Zastosowanie wobec spółki stawki sankcyjnej 50% i w konse-
kwencji konieczność zapłaty wyższego podatku może zostać 
uznane za wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej (lub 
nawet szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, tj. powyżej 
1 mln zł). Przestępstwo wyrządzenia szkody w obrocie gospo-
darczym zagrożone jest karą pozbawienia wolności do 10 lat 
(w przypadku wyrządzenia szkody w wielkich rozmiarach).

W spółce z o.o. ryzyko odpowiedzialności 
osobistej za zobowiązania podatkowe spół-
ki jest ponoszone przez członków zarządu 
na podstawie art. 299 § 1 KSH, zgodnie 
z którym jeżeli egzekucja przeciwko spółce 
okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu 
odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Podstawę odpowiedzialności członków zarządu wobec samej 
spółki z tytułu wyrządzonej jej szkody w postaci konieczności 
zapłaty przez spółkę wyższego podatku stanowią natomiast 
art. 293 § 1 KSH oraz art. 483 § 1 KSH. Powyższe przepisy nie 
naruszają praw wspólników / akcjonariuszy oraz osób trzecich 
do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
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Mając na uwadze zwiększony zakres 
obowiązków podatników zawierających 
transakcje z podmiotami powiązanymi, 

rosnącą liczbę kontroli podatkowych, a także 
możliwe konsekwencje prawne naruszeń, 

rekomendowane jest wprowadzenie 
przez podatników stosownych procedur 

regulujących sposób postępowania 
w przypadku transakcji zawieranych 

z podmiotami powiązanymi. Procedury te 
powinny ułatwić podatnikom terminowe 

wywiązanie się z obowiązków w zakresie 
cen transferowych.

BARBARA POPOWSKA 
radca prawny, ekspert 
podatkowy w zespole  
ds. cen transferowych  
w KPMG w Polsce
bpopowska@kpmg.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach 
związanych z problematyką cen 
transferowych u podatników z róż-
nych branż działających w wielu 
krajach Europy i świata. Posiada 
doświadczenie w zakresie realizacji 
projektów dotyczących opracowy-
wania dokumentacji cen transfe-
rowych i analiz ekonomicznych 
weryfikujących rynkowy charakter 
transakcji wewnątrzgrupowych, 
przygotowywania wniosków 
w ramach procedury zawierania 
porozumień w sprawach ustalenia 
cen transakcyjnych z Ministrem 
Finansów oraz bieżącego doradz-
twa w zakresie cen transferowych. 
W KPMG od 2013 r., radca prawny 
od 2017 r.

P U N K T Y 
KARNE

Wina jako przesłanka 
odpowiedzialności 
W postępowaniu karnym i karnym skar-
bowym obowiązują inne zasady niż np. 
w postępowaniu podatkowym – narusze-
nie przepisów prawa podatkowego nie 
musi więc być jednoznaczne z popełnie-
niem przestępstwa, przestępstwa skarbo-
wego czy wykroczenia skarbowego. Pocią-
gnięcie sprawcy do odpowiedzialności 
karnej lub odpowiedzialności karnej skarbo-
wej zostało uzależnione od przypisania mu 
winy w czasie popełnienia danego czynu. 
Procesową gwarancję powyższego stanowi 
m.in. zasada domniemania niewinności. 
W konsekwencji w przypadku pociągnięcia 
do odpowiedzialności karnej lub karnej skar-
bowej to organ musi wykazać winę sprawcy. 
Sprawca natomiast nie jest obowiązany 
do udowodnienia braku zawinienia. 
Inaczej kształtuje się natomiast roz-
kład ciężaru dowodu w przypadku odpo-
wiedzialności członka zarządu spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
za zobowiązania tej spółki na podstawie 
art. 299 § 1 KSH. Przepis ten wprowadza 
domniemanie winy członka zarządu, który 
może uwolnić się od odpowiedzialności, 
jeżeli wykaże jedną z przesłanek wskaza-
nych w art. 299 § 2 KSH.

Nierynkowy charakter cen 
a odpowiedzialność
Zastosowanie przez organy stawki sank-
cyjnej w wysokości 50% wymaga łącz-
nego zaistnienia dwóch przesłanek: sto-
sowania przez podatnika cen nierynko-
wych oraz nieprzedłożenia dokumentacji 
podatkowej.
Wydaje się, że powyższe dwie przesłanki 
muszą zostać również spełnione w przy-
padku pociągnięcia np. członka zarządu 
do odpowiedzialności z tytułu naru-
szeń obowiązków w zakresie cen trans-
ferowych na podstawie art. 296 KK czy 
art. 299 § 1 KSH. Odmiennie kształtują 
się natomiast przesłanki odpowiedzialno-
ści karnej skarbowej.

Warunkiem odpowiedzialności karnej 
skarbowej jest zawinione niewykona-
nie lub niewłaściwe wykonanie obo-
wiązków nałożonych na podatnika. 
Odpowiedzialność ta nie jest uzależ-
niona od tego, czy stosowane przez 
podatnika ceny mają charakter ryn-
kowy. W konsekwencji sankcje karne 
skarbowe mogę zostać nałożone 
nawet w przypadku, gdy transakcje 
wewnątrzgrupowe są zgodne z zasadą 
arm’s length. ■
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