
Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów
finansowych, księgowych i podmiotów zbiorowych za

zobowiązania PODATKOWE oraz rachunkowość
spółek → Obrona

Organy administracji skarbowej coraz częś ciej
wszczynaj ą tego typu post ępowania wobec menedżerów
firm ich wła ścicieli. Stanowi to wyzwanie w wewnętrznym
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Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów
finansowych, księgowych i podmiotów zbiorowych za

zobowiązania PODATKOWE oraz rachunkowość
spółek → Obrona
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. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w zakresie akcyzy. Autor
KSI ĄŻ KI: Komentarz: Ustawa od podatku VAT 2020 r. oraz Karuzele podatkowe.

ż ę ś
ąć  Członkowie zarz ądu spółki z o.o. mogą ponie ść  odpowiedzialno ść  karn ą

za przest ępstwa skarbowe, które popełnią działaj ąc w imieniu lub na rzecz
reprezentowanych przez nich spółek.

ż  Ograniczeniu ryzyka poniesienia odpowiedzialności
karnej słu żą  wprowadzane coraz częś ciej zarz ądzanie ryzykiem zgodno ści, czyli
compliance. Zapewnienie zgodno ści prawnej procedur z obowiązuj ącymi przepisami
prawa w istotny sposób pomaga ograniczać ewentualn ą odpowiedzialno ść .

ż  ę ś  UCHYBIENIA SKARBOWE. W
przypadku spółek prawa handlowego odpowiedzialność  na gruncie K.k.s. ponosi ten, kto
na podstawie przepisu prawa, decyzji wła ściwego organu, umowy lub faktycznego
wykonywania zajmuje si ę sprawami gospodarczymi, w szczególności finansowymi spółki.



1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA
ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE ORAZ ZA
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

Organy administracji skarbowej coraz częś ciej
wszczynaj ą tego typu post ępowania wobec menedżerów
firm ich wła ścicieli. Stanowi to wyzwanie w wewnętrznym
zarz ądzeniu bezpiecze ństwem podmiotów wszystkich
podatników funkcjonuj ących w Polsce i podlegaj ących
aktywno ści kontrolnej fiskusa.

przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikaj ące z

ordynacji podatkowej;

zasady odpowiedzialno ści osób trzecich za

zobowi ązania podatkowe podatników;

osoby odpowiedzialne za zobowi ązania podatkowe

w spółkach kapitałowych;

zabezpieczenie zobowi ąza ń podatkowych na

maj ątku;

odpowiedzialno ść  członków zarz ądu za zaległo ści

podatkowe;

unikni ęcie odpowiedzialno ści poprzez ogłoszenie

upadło ści.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I
KARNOSKARBOWA CZŁONKÓW
ZARZĄDU:

podstawy prawne odpowiedzialno ści karnej i

karnoskarbowej;

zasada winy – wina umy ślna i nieumyślna;

karalne formy popełnienia przest ępstw i wykroczeń

skarbowych;

FORMA CZYNU ZABRONIONEGO –
PRZEST ĘPSTWO CZY WYKROCZENIE
SKARBOWE?

CZAS POPEŁNIENIA CZYNU A MOMENT

WYROKOWANIA S ĄDU

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I
KARNOSKARBOWA ZA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODATKOWE;

Jak długo członek zarz ądu musi si ę liczyć z tym, że
urz ąd skarbowy b ędzie chciał wyegzekwować od niego
kwoty wskazane w tej decyzji? Kiedy członek zarządu
będzie si ę mógł powoła ć na przedawnienie, dzi ęki czemu
odpowiedzialno ść  zarz ądu za podatki spółki przestanie
stanowi ć ryzyko dla jego prywatnego maj ątku?

okresy przedawnienia w kodeksie karnoskarbowym;
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Dla kogo ?

1. Członkowie Zarz ądu

2. Dyrektorzy Finansowi

3. Ksi ęgowi

4. Prezesi

5. Radcowie prawni

6. Doradcy podatkowi

Uwaga: Rośnie liczba
spraw
karnoskarbowych
zarządów spółek !

! W ostatnich latach liczba
postępowa ń z Kodeksu

karnego skarbowego (KKS)
dynamicznie ro śnie. Organy
administracji skarbowej coraz
cz ęś ciej wszczynaj ą tego typu
postępowania wobec
mened żerów firm ich wła ścicieli.

W 2017 r. liczba takich spraw
wyniosła ok. 65 tys., a zgodnie
z szacunkami ekspertów PwC
w 2018 roku wzrosła do 100
tys.

OBRONA
Przedawnienia

Osoby poci ągni ęte do
odpowiedzialno ści przez organy
prowadz ące postępowanie w
sprawach karno-skarbowych,
cz ęsto broni ą si ę wykazuj ąc, że
konkretne kwestie nie le żały w
zakresie ich kompetencji lub
doło żyły wszelkich stara ń, aby
zostały one wykonane

!

!

!



skutki skazania członka zarz ądu dla spółki.

Przerwanie 3-letniego terminu przedawnienia

! Surowa odpowiedzialno ść  zarz ądu za podatki spółki
nie trwa wiecznie. Członków zarz ądu może uratowa ć

upływ czasu. W jaki sposób? Urz ąd skarbowy nie może w
ogóle wyda ć decyzji o odpowiedzialno ści podatkowej
członka zarz ądu za długi spółki, je śli od końca roku
kalendarzowego, w którym powstała zaległo ść  podatkowa,
upłyn ęło 5 lat (art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej)

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZARZĄDU ZA
RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI:

osoby odpowiedzialne za rachunkowość  spółki;

zakres obowi ązków w zakresie rachunkowości;

delegacja obowi ązków i odpowiedzialności na

podwładnych;

odpowiedzialno ść  za rachunkowo ść finansow ą,

zarz ądcz ą i podatkow ą;

obowi ązki w zakresie prowadzenia i

przechowywania ksi ąg rachunkowych;

zasady sporz ądzania sprawozdania finansowego;

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA
PODMIOTÓW ZBIOROWYCH:

przesłanki i warunki odpowiedzialności karnej

podmiotów zbiorowych;

rodzaje i zasady wymierzania kary podmiotom

zbiorowym;

projekt nowej ustawy o odpowiedzialności

podmiotów zbiorowych;

redukcja ryzyka odpowiedzialno ści karnej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROKURENTA I
PEŁNOMOCNIKA

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

5. NOWE NARZĘDZIA KARNE SŁUŻĄCE
WALCE Z MAFIAMI VATOWSKIMI I
USZCZELNIANIU SYSTEMU PRAWA
PODATKOWEGO

owoce zatrutego drzewa jako dowód w

post ępowaniu karnym i podatkowym;

konfiskata rozszerzona;

zarz ąd przymusowy przedsi ębiorstwem;

STiR;

klauzule nadu życia prawa podatkowego i przeciwko



unikaniu opodatkowania;

uprawnienia operacyjno-rozpoznawcze (sfera
informacyjna) i dochodzeniowo-śledcze (sfera
procesowa) KAS;

represyjno ść  pa ństwa oraz zgodno ść nowych
rozwi ąza ń z Konstytucj ą i podstawowymi prawami
człowieka i obywatela.

TRENDY W KONTROLACH → TAKTYKA
W TOKU KONTROLI

Istotne zagadnienia w toku kontroli - strategia i linia

ew. obrony

18.30


