
Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów
finansowych, księgowych za zobowiązania

PODATKOWE → Obrona  w DOBIE KRYZYSU+
skomplikowana problematyka ŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH

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
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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

Odpowiedzialność karnoskarbowa zarządu+ skomplikowana
problematyka ŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH

( Obrona przed Urzędem skarbowym i kontrolą skarbową )
Co zmienia COVID-19 ?

dr Jacek Matarewicz: Kancelaria Ożóg Tomczykowski
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. Brał udział w przygotowywaniu opinii eksperckich dla Sejmu RP w
zakresie akcyzy. Autor KSI ĄŻ KI: Komentarz: . oraz ż
ś ń ż

ż  ę ś
ś   Członkowie zarz ądu spółki z o.o. mog ą ponie ść

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

ż  Brak świadomo ści prawnej nie wył ącza umy ślno ści.
Jak Obroni ć si ę przed Urz ędem skarbowym i kontrolą skarbow ą. ?
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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;

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)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA I

Dla kogo ?

1. Członkowie Zarz ądu

2. Dyrektorzy Finansowi

3. Ksi ęgowi

4. Prezesi

5. Radcowie prawni

6. Doradcy podatkowi

Lawinowo rośnie
liczba spraw
karnoskarbowych
zarządów spółek !

! W zwi ązku z załamaniem
gospodarczym nale ży si ę

spodziewa ć Organy administracji
skarbowej b ędą wszczyna ć tego
typu postępowania wobec
mened żerów firm i ich wła ścicieli.

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
prawidłowo

Przerwanie 3-letniego
terminu
przedawnienia

Jak długo członek zarz ądu musi
si ę liczy ć z tym, że urz ąd
skarbowy b ędzie chciał
wyegzekwowa ć od niego kwoty
wskazane w tej decyzji?

GRATIS dla
uczestników:
Nadużycie koncepcji
świadczeń złożonych-
Jacka Matarewicza
Pierwsze opracowanie, które w
sposób praktyczny i

!
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KARNOSKARBOWA ZA
NIEPRAWIDŁOWOŚCI PODATKOWE;

Jak długo członek zarz ądu musi si ę liczy ć z tym, że urz ąd
skarbowy b ędzie chciał wyegzekwowa ć od niego kwoty
wskazane w tej decyzji? Kiedy członek zarz ądu b ędzie 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;

·
skutki skazania członka zarz ądu dla spółki.

Przerwanie 3-letniego terminu przedawnienia

Przedawnienia

Surowa odpowiedzialno ść  zarz ądu za podatki spółki nie
trwa wiecznie. Członków zarz ądu mo że uratować 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 ko ńca roku
kalendarzowego, w którym powstała zaległo ść  podatkowa,
upłyn ęło 5 lat (art. 118 § 1 Ordynacji podatkowej)

3. NARZĘDZIA OBRONY PRZED
URZĘDEM SKARBOWYM I KONTROLĄ
SKARBOWĄ. CO ZMIENIA COVID -19 ?

Jaki jest faktyczny wpływ COVID-19 na

post ępowanie organów skarbowych

SPECUSTAWY vs odroczenie płatności

podatkówych ?

4. ŚWIADCZENIE ZŁOŻONE

współczesne ramy prawne dotycz ące świadcze ń

zło żonych,

wskazanie elementu dominuj ącego i oczekiwania
ostatecznego konsumenta jako kryterium
rozstrzygaj ące,

znaczenie orzecznictwa s ądowego wobec braku
legalnej definicji poj ęcia - s ędziowie jako kształtuj ący
zasady stosowania koncepcji świadczeń zło żonych
w przepisach o VAT,

zestawy składaj ące si ę z produktów obj ętych ró żną

stawk ą VAT;

podobie ństwo towaru jako kryterium uzasadniaj ące
zastosowanie analogicznej stawki VAT – wybrane
przypadki.

5. ŚWIADCZENIA ZŁOŻONE W

kompleksowy odnosi si ę do
przykładów z wielu bran ż, w
których zarówno podatnicy, jak i
organy podatkowe powoływały
si ę na koncepcj ę świadcze ń
zło żonych d ążą c do
opodatkowania jedn ą stawk ą VAT
wszystkich świadcze ń
wykonywanych na rzecz
nabywcy.

***** Ksi ąż ka i szkolenie
przeznaczone dla głównych
ksi ęgowych, dyrektorów
finansowych, ksi ęgowych,
doradców podatkowych,
adwokatów, radców prawnych, a
tak że wła ścicieli firm, dyrektorów
szpitali, menad żerów
sprzedaj ących towary obj ęte
preferencyjnymi stawkami VAT
łącznie z usługami oraz s ędziów i
urz ędników zajmuj ących si ę
omawian ą dziedzin ą.

Polecamy szkolenie →
Sędzia Leszek Ciulkin
30.06.2020

ść
 ą

 → 

1.



ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

obowi ązek zamawiaj ącego w zakresie okre ślenia

przedmiotu zamówienia oraz wskazania stawki VAT;

orzecznictwo KIO ws. świadcze ń zło żonych –

studium przypadku;

interpretacje indywidualne dedykowane dla

zamawiaj ących;

klasyfikacje GUS;

wi ążą ce informacje stawkowe.

6. KRYTERIA TYPOWANIA USŁUGI
DOMINUJĄCEJ I SKUTKI Z TYM
ZWIĄZANE

Ekonomiczne i gospodarcze znaczenie świadcze ń

zło żonych;

Podstawa opodatkowania VAT przy kompensowaniu
nale żno ści, a świadczenie realizowane przez
podmiot trzeci;

Oczekiwania konsumenta jako kryterium decyduj ące
o kompleksowo ści świadczenia na przykładzie usług
parkingowych poł ączonych z transferem na lotnisko;

Gospodarczy powód zawarcia umowy, jako
kryterium przes ądzaj ące o kompleksowości
świadcze ń na przykładzie orzecze ń dotycz ących
najmu powierzchni biurowych;

Opodatkowanie dodatkowych świadczeń
oferowanych przez usługodawc ę na przykładzie
orzecze ń dotycz ących firm leasingowych.

7. OCENA ŚWIADCZENIA JAKO
TOWARU LUB USŁUGI

Problemy klasyfikacyjne zwi ązane z finansowaniem

zakupu poprzez odroczenie w czasie płatności ;

Kryterium przewa żaj ących elementów świadczenia

na przykładzie dostawy posiłków;

Ocena wiod ących elementów świadczenia na
przykładzie kluczowego wyroku w sprawie Levob
Verzekeringen BV.

8. PROBLEMY Z USTALENIEM MIEJSCA
OPODATKOWANIA TRANSAKCJI
ZŁOŻONEJ

Niejednoznaczno ść  przesłanek definiuj ących stałe

miejsce prowadzenie działalno ści gospodarczej;

Problematyka opodatkowania usług zwi ązanych z

ś
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nieruchomo ściami;

9. USŁUGI DODATKOWE ŚWIADCZONE
PRZEZ PODATNIKA ROZLICZAJĄCEGO
VAT W RAMACH SZCZEGÓLNEJ
PROCEDURY VAT MARŻY

Dodatkowe świadczenia rozliczane w systemie

marży;

Katalog podmiotów uprawnionych do opodatkowania

usług w systemie marży.

10. PROBLEMY KLASYFIKACJI PRZY
STOSOWANIU KONCEPCJI ŚWIADCZEŃ
ZŁOŻONYCH W BRANŻY BUDOWLANEJ
I DEWELOPERSKIEJ – WYBRANE
PRZYKŁADY

Dostawy nieruchomo ści wraz z projektem

budowlanym / architektonicznym;

Dostawa lokali z wyko ńczeniem pod klucz (fit out);

Monta ż mebli a kompleksowo ść świadczenia

(usługa + towar);

Usługi konserwacji a świadczenia zło żone;

Sprzeda ż całej inwestycji budownictwa
mieszkaniowego, alokacja kosztów, stawka VAT na
poszczególne elementy przedmiotu sprzedaży

1. gara że,

2. tereny zewn ętrzne,

3. instalacje,

4. budynki,

5. budowle

Problematyka świadcze ń zło żonych oferowanych
przez wykonawców w obiektach budownictwa
społecznego;

Opodatkowanie VAT inwestycji realizowanych w

ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym;

Usługi zagospodarowania pasa zieleni wokół dróg i

autostrad;

Usługi utrzymania porz ądku na autostradach i

pasach drogowych;

Usługi zagospodarowania brzegów morskich.

11. KONCEPCJA ŚWIADCZEŃ
ZŁOŻONYCH W BRANŻY HORECA

Wątpliwo ści kwalifikacyjne na przykładzie usług

restauracyjnych świadczonych przez hotel;

Pakiety konferencyjne;



„optymalne” zestawy stosowane przez

restauratorów;

Usługa wraz z zastaw ą stołow ą i obsługą kelnersk ą;

Usługa oprawy artystycznej (wodzirej, DJ etc.)

12. WĄTPLIWOŚCI KWALIFIKACYJNE
NA PRZYKŁADZIE BRANŻY
FINANSOWEJ I LEASINGOWEJ

Leasing i ubezpieczenie;

Serwis i ubezpieczenie;

Po życzka/kredyt z dodatkowymi świadczeniami;

Cash processing i konwojowanie;

Cash processing a świadczenia na rzecz banków;

Techniczna obsługa kart płatniczych a transakcje

płatnicze.

13. PROBLEMATYKA ŚWIADCZEŃ
ZŁOŻONYCH W BRANŻY MEDYCZNEJ

Dostawa sprz ętu medycznego wraz z adaptacj ą;

Dostawa instalacji gazów medycznych a budowa

szpitala;

Dostawa leków wraz z usługa leczenia.

14. BRAK NIEROZERWALNEGO
ZWIĄZKU MIĘDZY KAMPANIĄ
MARKETINGOWĄ A NIEODPŁATNYM
WYDANIEM TOWARÓW (NAGRÓD)

AGENCJE MARKETINGOWE I DOMY MEDIOWE

15. NADUŻYWANIE KONCEPCJI
ŚWIADCZEŃ ZŁOŻONYCH W POLSCE.

Nadu żywanie koncepcji świadcze ń zło żonych przez

organy podatkowe oraz podatników;

Problematyka wpływu interesów kupuj ącego na
kształtowanie zasad opodatkowania VAT
wykonywanych świadcze ń na przykładzie
konserwacji obiektów wspólnot mieszkaniowych;

Korzystanie przez organy podatkowe z koncepcji
świadcze ń zło żonych w przypadkach, w których
korzy ści ą s ą nale żno ści bud żetowe na przykładzie
najmu lokali ;

16. DOKUMENTOWANIE ŚWIADCZEŃ
ZŁOŻONYCH NA FAKTURZE –


