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Dyrektorzy finansowi 

nie obawiają się nowej 

polityki fiskalnej



CFO czują zaostrzenie polityki podatkowej Najmocniej doskwierają zmiany w legislacji

CFO oceniają działania MF jako skuteczne Zaostrzenie polityki nie jest dolegliwe

43 proc. zapytanych dyrektorów finansowych uznało,
że polityka podatkowa Ministerstwa Finansów uległa 
zaostrzeniu. Żaden nie odczuwa złagodzenia

Kluczowe wnioski

Na pytanie o obszary, w których odnotowano najsilniejsze 
zaostrzenie polityki, 66 proc. zaznaczyło zmiany 
w przepisach, 63 proc. w wymaganiach sprawozdawczych, 
a poniżej 50 proc. wskazywało na dolegliwość kontroli 
skarbowej

Przeważająca większość – bo 82 proc. respondentów –
oceniła, że działania podjęte przez Ministerstwo Finansów 
przyczynią się do uszczelnienia systemu podatkowego

Dyrektorzy finansowi zapytani o wpływ zmian w większości 
– 66 proc. – stwierdzili, że nie mają wpływu na działalność 
ich firm. 32 proc. widzi w nich utrudnienie



CFO dostrzegają ostrzejszą praktykę fiskusa

Dyrektorzy finansowi to osoby, które
w największym stopniu odpowiadają 
w firmie za dostosowanie jej do przepisów 
podatkowych – to oni muszą zadbać o to, 
by przedsiębiorstwo reagowało na nowe 
regulacje i unikało ewentualnych sporów 
z organami skarbowymi. Mają więc 
największe kompetencje, by oceniać 
działania rządu w zakresie polityki 
fiskalnej. Właśnie dlatego firmy Grant 
Thornton i Euler Hermes postanowiły 
sprawdzić, jak CFO odbierają ostatnie, 
daleko idące zmiany w podatkach 
w Polsce.

Według badania, ogólne odczucie zmiany 
podejścia fiskusa do podatnika jest dość 
jasne – działania w ostatnich 12 miesiącach 
zaostrzyły się. Aż 43 proc. dyrektorów 
finansowych zapytanych o to, jak zmieniła 
się praktyka urzędów skarbowych, 
odpowiedziało, że uległa ona zaostrzeniu, 
tymczasem żaden z ankietowanych 
nie odczuł złagodzenia. Pozostałe 57 proc. 
nie zauważyło zmian.

Wykres 1. Jak z Pana(-i) perspektywy zmieniła się praktyka podatkowa urzędów skarbowych 
wobec przedsiębiorstw w ostatnim roku? Odpowiedzi w proc.
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Prawie połowa dyrektorów finansowych sygnalizuje, że podejście aparatu 
skarbowego do firm uległo zaostrzeniu. Nikt nie odnotowuje złagodzenia
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Decyzje urzędów są wydawane na korzyść firm
rzadziej niż dotąd

Interpretacje podatkowe wydawane są na korzyść
firmy rzadziej niż dotąd

Kontrole skarbowe są bardziej szczegółowe niż
dotychczas

Kontrole skarbowe są częstsze niż dotychczas

Wymagania sprawozdawcze wobec podatników
uległy zaostrzeniu

Przepisy podatkowe uległy zaostrzeniu

Największe zawirowania widać w legislacji

Dyrektorzy finansowi zapytani o to, 
w których obszarach najmocniej widoczne
jest zaostrzenie praktyki aparatu 
skarbowego, najczęściej (66 proc. 
odpowiedzi) wskazywali na zmiany 
w legislacji. Chodzi prawdopodobnie
m.in. o wprowadzenie klauzuli obejścia 
prawa, dodanie nowych sankcji za
unikanie odprowadzania VAT czy 
obejmowanie kolejnych grup 
przedsiębiorstw obowiązkiem przesyłania 
tzw. jednolitego pliku kontrolnego.

Drugim najczęściej wskazywanym przez 
CFO przejawem zaostrzenia polityki fiskalnej 
(63 proc. wskazań) było zwiększenie 
wymagań sprawozdawczych. Natomiast 
kolejno 49 i 45 proc. badanych 
doświadczyło częstszych bądź bardziej 
szczegółowych niż dotychczas kontroli 
skarbowych. Zdecydowanie mniej 
(odpowiednio 16 i 15 proc.) skarżyło się, 
że organy skarbowe rzadziej niż dotąd 
wydają korzystne dla firm interpretacje 
podatkowe i decyzje administracyjne.

Najbardziej zauważalne są dla CFO zmiany w prawie, wymaganiach 
sprawozdawczych i działalności kontroli skarbowej

Wykres 2. W jakim obszarze najmocniej zaostrzyła się praktyka podatkowa urzędów
skarbowych? (odsetek osób, które w poprzednim pytaniu zaznaczyły "zaostrzyła się", w proc.)



Podatki były, są i zawsze będą, więc musimy 
je zaakceptować. To, co głównie może budzić 
pewne niepokoje, to brak stabilności systemu 

podatkowego, który – w szczególności 
finansistom – nie ułatwia życia. Zauważalne 
w ostatnim czasie w Polsce zaostrzenie się 

praktyki podatkowej jest właśnie przykładem 
owego zachwiania stabilności. W takiej 

sytuacji zmiany, które w ostatecznej 
perspektywie oceniane są jako właściwe 

i skuteczne, mogą budzić wątpliwości. 

Komentarz eksperta

Waldemar Wojtkowiak
Członek Zarządu
Euler Hermes



Wysiłki rządu przyniosą zamierzone skutki  

Nie można zapominać, że zmiany 
w polityce podatkowej, wdrażane przez 
Ministerstwo Finansów, mają jasno 
określony cel – uszczelnienie systemu 
podatkowego. W jaki sposób osoby, 
których najbardziej dotykają działania 
organów skarbowych, postrzegają 
skuteczność wdrażanych regulacji?

Wyniki badania wskazują, 
że zdecydowana większość ankietowanych 
przez nas dyrektorów finansowych 
ma dobrą opinię na temat efektywności 
nowej polityki finansowej. Według 82 proc. 
zapytanych dyrektorów finansowych, 
działania na rzecz uszczelnienia systemu 
podatkowego, podejmowane przez 
Ministerstwo Finansów, przyniosą 
pożądany efekt. Jedynie 18 proc. 
nie podziela optymistycznych prognoz 
i jest odmiennego zdania. To sugeruje, 
że – według CFO – resort finansów trafnie 
diagnozuje przyczyny nieszczelności 
systemu podatkowego i dobiera narzędzia 
do jego uszczelnienia.

Zdecydowana większość dyrektorów przewiduje, że działania Ministerstwa 
Finansów przyczynią się do uszczelnienia systemu podatkowego

Wykres 3. Jak ocenia Pan(-i) skuteczność wprowadzonych przez Ministerstwo Finansów 
działań mających uszczelnić system podatkowy (np. wprowadzenie JPK, klauzuli o 
unikaniu opodatkowania czy powołanie Krajowej  Administracji Podatkowej)? 
Odpowiedzi w proc.
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Przyczynią się do uszczelnienia

systemu

Nie przyczynią się do

uszczelnienia systemu



Wyniki badań są – co może zaskakiwać –
potwierdzeniem zasadności działań 

podejmowanych przez Ministra Finansów, 
a może wręcz ich akceptacją. Z jednej strony 

to zapewne efekt dobrej aktualnie sytuacji 
gospodarczej w Polsce, która motywuje CFO 

do osiągania wzrostu przychodów, 
a nie przejmowaniem się nowymi 

obowiązkami podatkowymi. Z drugiej strony 
– co jest plusem – pokazuje zdolność 

podatników do szybkiego przystosowania się 
do nowego otoczenia prawno-podatkowego. 

Komentarz eksperta

Dariusz Gałązka
Partner
Doradztwo Podatkowe
Grant Thornton 



Zmiany mają ograniczony wpływ na firmy

Dyrektorzy finansowi wskazują, że zmiany 
wprowadzone przez organy skarbowe, 
pomimo zauważalnego zaostrzenia się, 
nie przynoszą podatnikom większych 
problemów.

Aż 66 proc. ankietowanych stwierdziło, 
że zmiany podatkowe nie miały wpływu 
na działalność ich firm. Zdecydowanie mniej, 
bo 32 proc. badanych wskazało, 
że nowe regulacje bądź praktyka administracji 
skarbowej utrudnia im funkcjonowanie, 
a 2 proc. CFO odpowiedziało, że działania 
Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych 
wręcz ułatwiają działalność 
ich przedsiębiorstwom.

Możliwe, że koszty związane 
z dostosowywaniem się do nowych 
przepisów są z punktu widzenia firm 
mniejsze, niż potencjalne korzyści 
wynikające z walki rządu z oszustami 
podatkowymi, czyli z nieuczciwą 
konkurencją.

Ponad połowa CFO nie czuje się zagrożona zaostrzającą się polityką
fiskalną państwa

Wykres 4. Jak wspomniane powyżej działania wpływają na Państwa firmę? 
Odpowiedzi w proc.
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Utrudniają nam działalność

Nie mają wpływu na naszą

działalność



Zaostrzenie czynności kontrolnych i wzrost 
obowiązków informacyjnych (np. jednolity 

plik kontrolny) są wśród CFO wyraźnie 
zauważalne. Co ciekawe, nie wpływa 
to jednak na działalność podatników. 

Wbrew pozorom bowiem – w mojej ocenie 
– samo ryzyko podatkowe nie jest istotnie 
większe niż przed wdrożonymi zmianami. 
Ewolucji uległa natomiast forma przekazu 

ze strony Ministra Finansów, 
która ewidentnie przekłada się 

na odważniejsze działania ze strony 
organów podatkowych. 

Komentarz eksperta

Dariusz Gałązka
Partner
Doradztwo Podatkowe
Grant Thornton 



Szukaj nas na:

Kontakt dla mediów:

Jacek Kowalczyk
Dyrektor Marketingu i PR, Grant Thornton
T +48 505 024 168
E Jacek.Kowalczyk@pl.gt.com

O badaniu

Raport został opracowany na podstawie 208 ankiet zebranych podczas czterech kongresów 
Dyrektor Finansowy Roku, które odbyły się w drugim kwartale 2017 roku w Poznaniu, Sopocie, 
Katowicach i Rzeszowie.

Kongresy to wydarzenie integrujące środowisko dyrektorów finansowych oraz
członków zarządów odpowiedzialnych za finanse w swojej organizacji. Informacje o Kongresach
są dostępne na stronie http://dyrektorfinansowyroku.pl.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosunku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa podatkowego, 
prawnego, rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady 
dostosowanej do indywidualnych potrzeb. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. dołożyło wszelkich starań, aby informacje znajdujące się w niniejszym dokumencie były kompletne, 
prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w nich oraz błędy 
wynikające z ich nieaktualności. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. nie ponosi także odpowiedzialności za skutki działań będące rezultatem użycia tych informacji.


