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CZĘŚĆ I 

 

 
 

1. CZYM JEST AUDYT? PO CO AUDYT ? 

 

AUDYT W NASZYM WYKONANIU TO KONTROLA DOKUMENTÓW ZAKUPU I SPRZEDAŻY DOKONANA 

PRZEZ AUDYTORA A NIE URZĘDNIKA KONTROLI SKARBOWO-CELNEJ, CZYLI BEZ WYMIERZANIA 

DOTKLIWYCH KAR.  

 

WARTO SPRAWDZIĆ SWOJE ROZLICZENIA ZANIM ZROBI TO KONTROLA – a w roku 2021 zrobi to na 

pewno…! 

 

• Audyt jest po to, aby dobrze przygotować się do ewentualnej kontroli! 

 

• W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do 

uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści – administracja każdego kraju członkowskiego 

zobowiązana jest do bardziej wnikliwego monitorowania sprzedaży i zakupu zwłaszcza w podatku 

VAT u każdego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą  

UWAGA! Każdego dnia można zostać wytypowany do kontroli transakcji zagranicznych i polskich 

 

• Kontrola celno-skarbowa po reformie KAS od 1 marca 2017 r. została wyposażona w bardzo szeroki 

zakres uprawnień kontrolnych oraz nowych wytycznych, które zaskakują podatnika bo coraz częściej 

ma problemy podatkowe – widać to po ilości spraw na wokandach w sądach  
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• Ministerstwo Finansów wydaje kontrolującym coraz więcej wytycznych aby zwiększyć pozytywny 

wynik kontroli i załatać tzw. dziurę budżetową   

 

 

• Ministerstwo Finansów od stycznia 2018 roku dysponuje idealnym narzędziem -  JEDNOLITY PLIK 

KONTROLNY - już dla wszystkich firm - czyli błyskawiczna weryfikacja i typowanie do kontroli  

 

• Od października 2020 r. nowy JPK_VAT przeprowadza automatycznie u każdego podatnika 

comiesięczna kontrolę krzyżową sprawdzając bardzo wnikliwie prawidłowość zastosowania nowych 

KODÓW GTU oraz KODÓW TRANSAKCYJNYCH, które często leżą poza zasięgiem wiedzy działów 

finansowych   

 

• Co zarzuca kontrola skarbowa? Wyłudzanie nienależnego zwrotu tego podatku, zawyżenie podatku 

naliczonego od zakupów, nieodprowadzanie należności podatkowych z tytułu VAT – Z POWODU 

NIEDOCHOWANIA NALEŻYTEJ STARANNOŚCI PRZEZ PODATNIKA  

 

• Ministerstwo Finansów ostrzega, iż w ostatnich latach problemy podatkowe mają także uczciwi, lecz 

nieostrożni przedsiębiorcy, którzy narażają się na możliwość zakwestionowania przez organy 

podatkowe ich prawa do odliczenia podatku naliczonego i utraty stawki 0% VAT w transakcjach 

zagranicznych – BRAK UMIEJETNOŚCI UDOWODNIENIA NIEWINNOŚCI!  

 

 

2. JAK POMAGAMY  FIRMOM, CO ZYSKUJE SIĘ DZIĘKI NASZEMU  

      AUDYTOWI ? 

 

• AUDYT jest to po to żeby być dobrze przygotowanym do ewentualnej kontroli 

 

• Każde uchybienie kosztuje firmę – dotkliwa sankcja VAT a osoby odpowiedzialne w firmie karane są 

z kks i kk – nasze działania zapobiegają otrzymaniu sankcji i kar!  
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• AUDYT wykonany przez nasz zespół ma wskazać przede wszystkim błędy w rozliczeniach podatkowych 

i celnych, które narażają na konsekwencje prawne i podatkowe Spółkę i poszczególne osoby 

odpowiedzialne łącznie z zarządzającymi oraz wskazujemy metody naprawy błędów  

• Dzięki naszym działaniom firmy będą wiedzieć, na co kontrolerzy zwracają uwagę podczas kontroli, 

ponieważ cała nasza kadra należy do byłych urzędników skarbowych lub celnych 

 

• Ministerstwo Finansów największy nacisk kładzie na aspekt dowodowy dotyczący transakcji zakupu 

i sprzedaży, na dokumenty handlowe i logistyczne  

 

• DOSTOSOWUJEMY DOKUMENTACJĘ DO POTRZEB KONTROLI, PODNOSIMY ICH WALOR 

DOWODOWY  

 

 

 

3. BŁĘDNE ROZLICZENIA, BRAK DOWODÓW POTWIERDZAJACYCH TRANSAKCJE? – 

PRZYKŁADY DOTKLIWYCH KAR  

 

• Od 2017 roku kary płaci osoba prawna (np. Spółka) w wysokości 30% lub 100% VAT  

 

• KARY DLA KAŻDEGO OSOBIŚCIE - każdy pracownik odpowiada indywidualnie na podstawie 

przepisów karnoskarbowych i karnych. Dotyczy to przede wszystkim osób pracujących w: działach 

handlowych, obsługi klienta, wystawiających faktury, logistycznych a przede wszystkim w działach 

zaopatrzenia/zakupów.  

 

• Na kary i sankcje szczególnie narażeni są zarządzający, pełniący funkcje nadzorcze, kierownicze 

 

• Za wyłudzanie VAT na podstawie fikcyjnych faktur o wartości powyżej 10 000 000 zł grozi do 25 lat 

więzienia. 

 

• Indywidualnie mandatem karnym na podstawie kodeksu karnego skarbowego można w 2020 r. 

nałożyć karę grzywny do 5.600 zł, zaś najwyższa wysokość kary grzywny wynosi nawet 26.879.997,60  
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4. ZAKRES  WYKONYWANYCH  PRAC  

 

Analiza dokumentacji odbywa się w następujących obszarach w zależności od indywidualnego 

zapotrzebowania:  

-  poprawność rozliczania - podatek VAT w transakcjach krajowych  

-  poprawność rozliczania - podatek VAT w transakcjach zagranicznych  

- audyt celny i akcyzowy  

- analiza  karno-skarbowa.  

 

Celem podjętych czynności jest to, aby firma wiedziała, jakie czynności powinna podjąć, aby nie być 

narażonym zwłaszcza na ryzyko zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia 

podatku naliczonego oraz zakwestionowania zastosowanych stawek VAT w transakcjach krajowych, 

podwyższenia podatku należnego do zapłaty.  

Sprawdzane jest, czy badany podmiot zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości to: 

• staranny podatnik to podmiot, który wywiązuje się ze wszystkich obowiązków 

publicznoprawnych w związku z dokonywanymi transakcjami,  

• weryfikuje swoich kontrahentów,  

• wprowadza ujednolicone procedury dotyczące transakcji z kontrahentami wynikające z 

wymogów formalnych,  

• organizuje pracę swojego przedsiębiorstwa w sposób pozwalający na minimalizację ryzyka 

związanego z działaniami oszukańczymi – zarówno ze strony kontrahentów, jak i 

pracowników przedsiębiorstwa 

• Zgodnie z wytycznymi MF i ETS transakcje weryfikowane są pod kątem spełnienia przesłanek 

zakwalifikowanych do jednego z kryteriów: kryteria podmiotowe/formalne, kryteria 

przedmiotowe/ekonomiczne, tj. dotyczące ekonomicznej natury transakcji realizowanej 

przez kontrahenta w ramach zwykłej działalności gospodarczej, przebieg transakcji 
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PODATEK VAT W TRANSAKCJACH KRAJOWYCH  –  ZAKUP i SPRZEDAŻ   

 

• Sprawdzenie dokumentacji podatkowej pod kątem zagrożeń jakie występują dla  

podatnika VAT po nowelizacji przepisów w roku 2021, w szczególności kwestii dowodowych 

odnośnie podatku naliczonego i należnego aby wyeliminować wszelkie podejrzenia fikcyjności i 

nierzetelności transakcji na co kładzie największy nacisk obecnie MF po nowelizacji kks i kk.  

• Weryfikacja poprawności zastosowania nowych kodów GTU oraz kodów transakcyjnych 

zarówno w sprzedaży jak i w zakupach  

• Weryfikacja odbywa się metodami jakie stosuje kontrola w organach podatkowych. 

• Weryfikacja dowodów zakupu pod kątem prawa i terminowości do odliczenia podatku VAT – 

aspekt księgowy, handlowy i logistyczny  

• Prawidłowość zastosowania właściwej stawki VAT  

• Elementy kalkulacyjne ceny – poprawność stosowania i kalkulacji transakcji 

• Terminy rozliczenia transakcji towarowych i usługowych  

• Warunki dostawy INCOTERMS – problematyka zachowania zasad podczas dokonywania 

zakupu i sprzedaży w transakcjach towarowych  

• Wskazanie jakie czynności powinien podjąć podatnik w stosunku do swojego kontrahenta, 

aby jednoznacznie stwierdzić, iż w wyczerpujący sposób zweryfikował jego wiarygodność 

• Poprawność wystawianych i otrzymywanych faktur VAT i dokumentów powiązanych  

• Transakcje analizowane są pod kątem listy pytań, które stanowią najważniejszy punkt 

kontroli wobec podatnika polskiego dokonującego transakcji krajowych, również po analizie JPK 

przez Ministerstwo Finansów i raportowaniu uchybień tam wskazanych  

 

 

PODATEK VAT W TRANSAKCJACHZAGRANICZNYCH – ZAKUP i SPRZEDAŻ  

 

• Zasadność zastosowania stawki 0% VAT w transakcjach sprzedaży towarów do UE i poza 

UE 

• Prawidłowość rozliczenia usług zagranicznych z krajami UE oraz krajami trzecimi  
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• Weryfikacja dowodów zakupu pod kątem prawa i terminowości do odliczenia podatku 

VAT –   aspekt księgowy, handlowy i logistyczny  

• Prawidłowość zastosowania właściwej stawki VAT  

• Elementy kalkulacyjne ceny – poprawność stosowania i kalkulacji transakcji 

• Terminy rozliczenia transakcji towarowych i usługowych pod kątem miejsca świadczenia  

• Poprawność wystawianych i otrzymywanych faktur VAT i dokumentów powiązanych  

• Analizujemy transakcje zagraniczne, ich prawidłowość pod kątem listy pytań, które 

stanowią najważniejszy punkt kontroli wobec podatnika polskiego dokonującego transakcji 

wewnątrzwspólnotowych 

• Warunki dostawy INCOTERMS – problematyka zachowania zasad podczas sprzedaży i 

zakupu towarów 

• Analiza transakcji pod kątem wytycznych Komisji Europejskiej zgodnie z systemem VIES  

 

 

 
CZĘŚĆ II 

 

 

 

 

AUDYT CELNY 

ANALIZA TRANSAKCJI Z KRAJAMI TRZECIMI POZA UE 

   

 

• CO DAJE AUDYT CELNY? 

Oszczędności w postaci optymalizacji wpłat należności celnych do budżetu państwa na 

podstawie zaproponowanych rozwiązań przez audytorów 
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• Czy wiesz, że… Agencja celna, która sporządza dokumentację celną, nie odpowiada za 

ewentualne błędy wynikające ze sporządzonej dokumentacji, nigdy nie proponuje i nie stosuje 

dozwolonych zwolnień i procedur uproszczonych, które spowodować mogą znaczne 

zmniejszenie należności celnych 

 

• Nasze doświadczenie zawodowe podczas pracy w organach a teraz jako m.in. audytorów 

wskazuje w wielu badanych podmiotach złą organizację w sferze zabezpieczania transakcji 

międzynarodowych oraz pokazuje, że kompletnie nie działa system optymalizacji podatkowo-

celnej pozwalający w sferze prewencji przygotować firmę do ważnych dostaw, zwłaszcza o 

wymiarze międzynarodowym.  

 

Co jest przedmiotem badania z zakresu ceł i akcyzy? 

 

Oto przykładowe zagadnienia, które nasz audytor koniecznie musi wziąć pod uwagę: 

1. Zagadnienia klasyfikacji taryfowej 

• kwestia złej taryfikacji i związana z tym nieumiejętność czytania taryfy celnej UE 

• brak znajomości instrumentów klasyfikacyjnych takich jak: ORINS (Ogólnych Reguł 

Interpretacji Nomenklatury Scalonej), not wyjaśniających, rozporządzeń klasyfikacyjnych, EBTI 

(European Binding Tariff Information System, czyli System Europejskiej Wiążącej Informacji 

Taryfowej), w tym dotyczących części zamiennych  

• błędne podpieranie się kodami HS (Harmonised System – międzynarodowy system kodowania 

towarów Światowej Organizacji Celnej) podawanymi przez dostawcę 

• niekorzystanie z WIT (Wiążąca Informacja Taryfowa) 

 

2. Problematyka wartości celnej  

• brak wiedzy na temat składowych wartości celnej (na przykład opłaty licencyjne, usługi, 

honoraria, odsetki od kredytu kupieckiego itp.)  

• błędne interpretowanie warunków dostawy według Incoterms 2010 (od ang. International 

Commercial Terms, czyli Międzynarodowe Reguły Handlu) 

• błędne ustalanie wartości celnej przy dostawach opisanych fakturami pro-forma 

• ustalanie podstawy clenia przy procedurach specjalnych  
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• pomijanie ułatwień administracyjnych  

• błędne ustalanie wartości celnej w transakcjach domestic sale  

 

     3. Zagadnienia pochodzenia  

• niestosowanie procedur uproszczonych  

• niekorzystanie z WIP (Wiążąca Informacja o Pochodzeniu) 

• brak jednolitych reguł dotyczących niepreferencyjnego pochodzenia towaru 

• możliwość korzystania z obcych reguł dostarczonych przez kraj przeznaczenia 

• mylenie statusu z pochodzeniem 

• kłopoty z prawidłowym odczytywaniem lub sporządzaniem deklaracji dostawcy  

      

  4. Procedura celna  

• zaniechania w dziedzinie stosowania procedur uproszczonych (odprawa fiskalna  

oraz ułatwienia proceduralne)  

• niepełne korzystanie z pozwolenia AEO (od ang. Authorised Economic Operator –  

Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy) 

• brak odwoływania się do ułatwień i przywilejów w zakresie wydawania pozwoleń na  

procedurę specjalną (pozwolenia z mocą wsteczną, pozwolenia zintegrowane, pozwolenia 

pojedyncze)  

• niedocenianie instytucji przedstawiciela podatkowego 

• brak znajomości zagadnień dotyczących odpraw pocztowych i kurierskich  

(zgłoszenie zbiorcze, tryb zgłoszenia uproszczonego)  

 

5. Dług celny 

• nowe podstawy do wyliczania wysokości cła 

• nowe zasady naliczania odsetek 

• elementy kalkulacyjne  w uszlachetnianiu czynnym i biernym 

• nowe Ryguły stosowania abolicji celnej 

 

6. Podatek VAT 

• błędna interpretacja warunków odprawy fiskalnej  
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• nieumiejętne korzystanie z eksportu pośredniego 

• błędne określenie warunków preferencji w eksporcie bezpośrednim 

• niestosowanie alternatywnych dowodów wywozu  

 

7. Podatek akcyzowy 

• nieumiejętność stosowania procedury zawieszonego poboru akcyzy 

• niedostrzeganie przywilejów usługowych składów podatkowych  

• błędne postrzeganie norm w zakresie opodatkowania paliw 

• trudności z analizą przepisów dotyczących ulg podatkowych 

• kłopoty z powołaniem składu podatkowego, zarejestrowanego odbiorcy,  

zarejestrowanego wysyłającego  

• nieprawidłowe opodatkowanie paliw opałowych, wyrobów węglowych, gazu i  

napojów alkoholowych, samochodów osobowych  

 

8. Analiza prawidłowości rozliczeń INTRASTAT i porównanie z VAT-UE  

 

 

 

CZĘŚĆ III 

 

 

 

 

RAPORT KRYTYCZNY  

Podsumowaniem badania poza raportem krytycznym, ze wskazaniem konkretnych uchybień i metod ich 

skorygowania, będzie ocena ryzyka pod kątem naruszenia przepisów kodeksu karnego skarbowego jak 

również możliwy jest dodatkowy dzień konsultacji dla Spółki będący m.in. podsumowaniem badania jak 

również możliwością omówienia problematyki, która zostanie przez Spółkę przedstawiona. 
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ZESPÓŁ AUDYTORÓW TAX&DUTY 

 

 

Luiza Pieprzyk – PARTNER TAX & DUTY 

Audytor podatkowy, trener, wykładowca 
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w 

Polsce i UE. 
 

 

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) –  specjalista w zakresie podatku od 
towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu 
wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie 
podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie 
kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec Ministerstwa 
Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów kontroli oraz 
księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Od lat wdraża w 
podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa podatkowego w zakresie VAT 
w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym, logistycznym i handlowym. 
Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla podmiotów polskich i 
międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej staranności na każdym 
etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po pozostałe działy/ piony w 
danej jednostce.  

WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla 
kontrolowanego” 
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ROMAN ANDRZEJJEWSKI - PARTNER TAX & DUTY 

Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego,  podatku VAT  

oraz procedury postępowania administracyjnego. 

 

 

Ekspert w dziedzinie ceł, podatku akcyzowego, podatku VAT oraz procedury postępowania 

administracyjnego. Wieloletni  pracownik organów celnych i podatkowych  (staż 16 lat). 

Ceniony w środowisku gospodarczym fachowiec oraz sprawny inicjator wielu innowacyjnych 

rozwiązań. Autor  prac z zakresu handlu zagranicznego oraz  przedstawicielstwa podatkowego, 

ekspert Wielkopolskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Członek Rady Podatkowej  

Lewiatan w zakresie ceł i akcyzy. Uznany wykładowca wyższych uczelni – Uniwersytet 

Ekonomiczny, Wyższa Szkoła Bankowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w 

Poznaniu, doświadczony trener pracowników resortu finansów oraz księgowych, doradców 

podatkowych i biegłych rewidentów.  

 

 

 

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY 

Doradca podatkowy, radca prawny, audytor 

 

 

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę 
zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w 
zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, procedurze 
administracyjnej i sądowo administracyjnej.  
Wieloletnie  doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji 
publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach 
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podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo 
struktur biznesowych. 
Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem 
dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych. 
Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla 
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane 
aspekty opodatkowania VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje 
podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik 
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 
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Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku 
dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie 
postępowania przed sądami administracyjnymi oraz spraw karno-skarbowych. Zakres działania: 
sprawy procesowe – wieloletnie doświadczenie w reprezentacji podatnika w charakterze 
pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed organami 
podatkowymi, organami kontroli skarbowej i celnej  a także przed sądami administracyjnymi 
(w tym liczne wygrane postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w 
sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – 
przeprowadzanie konsultacji oraz audytów podatkowych. 
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KONTAKT W SPRAWIE AUDYTU: 

Luiza Pieprzyk  

mail: luiza.pieprzyk@tax-duty.pl              

tel. +48 691 762 900 

Karolina Marzec  

mail: karolina.marzec@tax-duty.pl              

tel. +48 504 009 127 
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