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>OPINIA Doradca pod!"a za zagraniczn!  ekspansj!  polskiego biznesu

Klienci s! coraz lepiej przygotowani do korzystania 
z us"ug doradców podatkowych i stawiaj! wi#ksze 
wymagania. Chodzi przede wszystkim 
o uzyskanie gwarancji, $e podejmowane dzia"ania 
s! zgodne z obowi!zuj!cymi przepisami, 
i pozyskanie warto%ci, jak! jest do%wiadczenie 
doradcy. Oczekuje si# od doradcy proaktywnego 
podej%cia do spraw podatkowych, a tak$e 
kompleksowej obs"ugi klienta: ma on by& tym, 
który zainicjuje, skoordynuje i wdro$y lub zmieni 
konkretn! struktur# w danym przedsi#biorstwie, 
jako „generalny wykonawca”. 

Na rynku nadal jest zapotrzebowanie na porady 
dotycz!ce zmieniaj!cych si# przepisów. 
To dlatego w ostatnim roku du$ym zainteresowa-
niem cieszy"y si# zagadnienia wykreowane 
g"ównie przez ustawodawc#, czyli kwestie 
dotycz!ce spó"ek komandytowo-akcyjnych czy 
zmiany w VAT, tak$e te dotycz!ce samochodów 
firmowych. Jednak wzrasta zapotrzebowanie na 
obs"ug# polskiego biznesu, który coraz %mielej 
dokonuje ekspansji za granic!: zak"ada tam przed-
si#biorstwa i wysy"a mened$erów. To wszystko ma 
swoje skutki podatkowe, czasem bardzo 
skomplikowane. Z kolei post#p techniczny i nowe 
mo$liwo%ci prawne rozlicze' elektronicznych 
kreuj! popyt na opracowywanie i wdra$anie 
ró$nych rozwi!za' informatycznych. Mo$emy si# 
pochwali&, $e opracowali%my unikalny produkt 
– oprogramowanie s"u$!ce szybkiemu 
i zautomatyzowanemu okre%laniu podstawy 
opodatkowania w CIT w du$ych spó"kach. (

Peter Kay
szef  Dzia!u Doradztwa 
Podatkowego w KPMG
w Polsce i w Europie
"rodkowo-Wschodniej 
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>OPINIA Rynek wymaga coraz wi#cej

Poprawiaj!ca si# sytuacja gospodarcza kraju 
sprawi"a, $e mo$na oceni& miniony rok jako dobry 
dla doradztwa podatkowego. 
Zanotowali%my ponad 17-proc. wzrost przycho-
dów. Jednak sukces nie przychodzi "atwo, 
bo rynek staje si# coraz bardziej wymagaj!cy. 
Klienci oczekuj! us"ug  wyrafinowanych, 
kompleksowych i dostosowanych do ich 
indywidualnych potrzeb, bo przecie$ wiele 
informacji o podatkach mo$na bez wi#kszego 
problemu odnale)& za pomoc! wyszukiwarek 

internetowych. Dobrym przyk"adem s! tu us"ugi 
zwi!zane ze sprawami cen transferowych. 
Jeszcze kilka lat temu oczekiwano od nas pomocy 
w do%& prostym dokumentowaniu transakcji 
mi#dzy podmiotami powi!zanymi. Dzi% klienci 
chc! asysty przy uzyskiwaniu wi!$!cych 
porozumie' cenowych (APA). Nale$y podkre%li&, 
$e 40 proc. wydanych dotychczas APA  odby"o si# 
przy udziale naszej firmy.
Jest mitem, $e tylko cz#ste zmiany prawa kreuj! 
rynek us"ug dla doradców. Ale nie da si# ukry&, 
$e du$e zmiany w VAT zwi#kszy"y zainteresowa-
nie us"ugami doradztwa z zakresu tego w"a%nie 
podatku. Podobnie jest z us"ugami prowadzenia 
sporów z w"adzami skarbowymi. 
Wzmocnienie naszego zespo"u zajmuj!cego si# 
reprezentacj! klientów przed s!dami by"o 
odpowiedzi! na coraz wi#ksz! liczb# sporów 
z fiskusem. (

Krzysztof 
Moczulski
partner zarz#dzaj#cy 
Dzia!em Doradztwa
Podatkowego Deloitte
w Polsce i Europie 
"rodkowej
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>OPINIA Trzeba wyprzedza$  prawo

Rynek doradztwa podatkowego wci!$ si# rozwija 
i wymaga od doradców coraz wi#cej 
– ju$ dawno nie jest to wy"!cznie znajomo%& 
aktualnie obowi!zuj!cych przepisów 
i skutków ich zastosowania. Coraz cz#%ciej 
firmy, z którymi pracujemy, oczekuj! od nas 
scenariuszy zwi!zanych z tym, co w oparciu 
o najlepsze na %wiecie praktyki regulacyjne powin-
no si# zmieni& w Polsce, tak aby umo$liwi& lepsze 
warunki dzia"alno%ci gospodarczej konkretnych 
bran$ czy firm. Z tym wi!$e si# obserwowany 

w tym roku wzrost naszej praktyki doradztwa 
regulacyjnego, gdzie prócz analiz stricte 
podatkowych przeprowadzamy tak$e ekonomicz-
ne oceny skutków przysz"ych mo$liwych 
regulacji w Polsce.
Kolejnym obserwowanym trendem jest zwi#kszo-
ne zainteresowanie klientów zagadnieniami 
cen transferowych i ich wp"ywu na wszelkie 
reorganizacje grup kapita"owych. 
W naszej firmie ten obszar traktujemy 
szczególnie priorytetowo. 
W najbli$szym czasie b#dziemy, jeszcze bardziej 
ni$ dot!d, sprowadza& do Polski praktyczn! 
wiedz# i rozwi!zania doradcze wynik"e 
z do%wiadcze' naszych kolegów w takich krajach 
jak Wielka Brytania czy Belgia. Chodzi tu 
zw"aszcza o popraw# "a'cucha warto%ci 
dostaw firm czy te$ uprzednich porozumie' 
cenowych (APA). (

Tomasz 
Bara!czyk
partner zarz#dzaj#cy 
dzia!em prawno-
podatkowym PwC
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TRENDY | O!ywieniu na rynku sprzyja rosn"ca #wiadomo#$ 
klientów. Popytowi na us%ugi sprzyja te! agresywny fiskus.

PAWE! ROCHOWICZ

Z czym wyj!" do klienta, aby 
nie tylko pomóc mu w rozli-
czeniach podatków, ale te# 
dobrze zarobi"? Wielu do-
radców z czo$owych firm 
zgodnie twierdzi: wymagania 
klientów stale rosn%. Proste 
porady ju# nie wystarczaj%, 
klient jest na ogó$ zaintereso-
wany kompleksowymi przed-
si&wzi&ciami optymalizacyj-
nymi, tak#e na dalsz% przy-
sz$o!". I cho" przyznaj%, #e w 
ubieg$ym roku rynek si& 
o#ywi$, a na doradztwie po-
datkowym da$o si& zarobi" 
wi&cej, to zauwa#aj% te#, #e 
oczekiwania s% wy#sze. Przy-
k$adowo, cho" nadal dobrze 
sprzedaj% si& us$ugi zwi%za-
ne z tematyk% cen transfero-
wych, to klienci w mniejszym 
stopniu ni# kiedy! chc% asy-
sty w przygotowaniu doku-
mentacji mi&dzy podmiota-
mi powi%zanymi. Bardziej 
sk$aniaj% si& ku przygotowa-
niu np. wi%#%cych porozu-
mie' cenowych, co wymaga 
o wiele bardziej zaawanso-
wanej wiedzy eksperckiej.

Wielu doradców dzia$aj%-
cych na mniejsz% skal& ob-
serwuje, #e sporo klientów 
zg$asza si& do nich, wchodz%c 

w spór z fiskusem albo prze-
widuj%c scenariusze sporów 
po kontrolach skarbowych. 
Te ostatnie coraz cz&!ciej s% 
obliczone na wyci!ni&cie 
z podatników cho"by ma$ych 
kwot. 

Do popytu na doradztwo 
swoje do$o#y$ te# ustawo-
dawca, zaostrzaj%c w ostat-
nich kilkunastu miesi%cach 
korzystne dotychczas prze-
pisy, np. o spó$kach koman-
dytowo-akcyjnych, czy likwi-
duj%c mo#liwo!ci optymali-
zacyjne w relacjach np. 
z Cyprem czy Luksembur-
giem. 

Taka tendencja mo#e si& 
utrzyma". – Proste prawo fi-
zyki mówi, #e ka#dej akcji 
towarzyszy reakcja. Podatni-
cy pozbawieni dotychczaso-
wych mo#liwo!ci planowania 
b&d% szukali innego sposobu 

zwi&kszenia konkurencyjno-
!ci swoich przedsi&biorstw 
i swoich dzia$a', a podatki to 
przecie# istotny element 
kosztowy – przewiduje Peter 
Kay, szef zespo$u podatko-
wego w KPMG. 

Z kolei Marek Kolibski, 
wspólnik kancelarii KNDP, 
stawia bardziej alarmuj%c% 
tez& w zwi%zku z planowanym 
wprowadzeniem do ordynacji 
podatkowej tzw. klauzuli 
obej!cia prawa. – Dlatego do-
radcy podatkowi musz% dzi! 
proponowa" nie tylko w pe$ni 
zgodne z prawem dzia$ania, 
ale te# przewidywa" mo#liwe 
dzia$ania urz&dników, w tym 
i bezprawne – twierdzi Kolib-
ski. Z jego obserwacji wynika, 
#e przedsi&biorcy znów boj% 
si& masowego powtarzania 
kazusu Romana Kluski czy 
firmy JTT , i to nawet na szer-
sz% skal&. 

Taki w$a!nie l&k równie# 
kreuje popyt na jeszcze bar-
dziej odpowiedzialne doradz-
two podatkowe. – Poniewa# 
ro!nie oczekiwanie ze strony 
klientów co do pe$nej odpo-
wiedzialno!ci doradcy za wy-
konane czynno!ci doradztwa, 
z tego m.in. wzgl&du nasza 
kancelaria zwi&kszy$a kwot& 
ubezpieczenia do kilkudziesi&-
ciu mln z$  – mówi Kolibski. (

Akcja skarbówki 
i reakcja podatników

>OPINIA %rednie  kancelarie maj!  szans#  na rynku

Na polskim rynku jest miejsce dla firm doradztwa 
podatkowego o %redniej wielko%ci. Gdy zespó" 
liczy mniej ni$ 10 osób, wówczas trudno poradzi& 
sobie z wi#kszymi zleceniami du$ych klientów. 
Do takich zlece' z regu"y potrzebni s! specjali%ci 
z ró$nych obszarów podatków: czy to dochodowe-
go, czy VAT, czy te$ post#powa' podatkowych. 
Takiej specjalizacji nie da si# w praktyce osi!gn!& 

w pojedynk# albo je%li zespó" liczy zaledwie kilka 
osób. Dlatego firmy zatrudniaj!ce kilkunastu 
doradców mog! obs"ugiwa& klientów z tego 
samego portfela, co tzw. Wielka Czwórka. 
Jeste%my przy tym ta'si od najwi#kszych firm 
i bardziej elastyczni w dzia"aniu. 
Troch# si# dziwi#, $e kilkunastoosobowych firm 
doradczych jest na rynku do%& ma"o. Jest dla nich 
miejsce na rynku, czego dowodem jest dynamicz-
ny rozwój naszej firmy i kilku innych o podobnej 
wielko%ci. By& mo$e powodem tak s"abego 
rozwoju tego segmentu rynku jest to, $e 
utrzymanie kilkunastoosobowego zespo"u 
wymaga od wspólników kancelarii zdolno%ci 
zarz!dzania zespo"em. To nie zawsze idzie 
w parze z merytoryczn! wiedz! o podatkach. (

Andrzej 
Paczuski
partner w kancelarii 
Paczuski Taudul 
Korszla Grochulski
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>OPINIA Dzia&anie lokalne bywa przewag!

Dzia"anie na rynku jako firma %redniej wielko%ci 
jest w rzeczywisto%ci przewag! konkurencyjn!. 
W firmach mniejszych ni$ te z Wielkiej Czwórki 
mo$na bardziej precyzyjnie zaprojektowa& 
i nast#pnie nadzorowa& procesy realizacji us"ugi 
i opieki nad klientami. Klient ma u"atwiony kontakt 
z partnerami i mened$erami. Reakcja na potrzeby 
klienta mo$e by& szybsza. Pracownicy nieprzypi-
sani do okre%lonych podatków czy obszarów 

buduj! szerok! wiedz# i dzi#ki temu s! lepszymi 
partnerami do rozmów z zarz!dami, dyrektorami 
finansowymi czy g"ównymi ksi#gowymi. *atwiej 
zatem o najwy$sz! jako%& obs"ugi, któr! wybieraj! 
klienci, przy takiej samej jako%ci us"ug.
Mamy swoj! g"ówn! siedzib# w Poznaniu, 
ale lokalno%&, szczególnie w przypadku klientów, 
którzy sami maj! siedzib# poza Warszaw!, cz#sto 
jest postrzegana jako zaleta. Przy dzisiejszych 
%rodkach komunikacji elektronicznej, sprawnej 
wspó"pracy nie przeszkadza równie$ odleg"o%& od 
klienta. To powoduje, $e jako firma mamy klientów 
nie tylko w Poznaniu czy Warszawie, ale równie$ 
w Szczecinie i Bia"ymstoku, Gda'sku, Nowym 
S!czu i innych regionach Polski. Oczywi%cie 
wymaga to wi#kszej mobilno%ci pracowników, 
ale to kwestia przyj#tego modelu biznesu. (

Dariusz 
Bednarski
partner zarz#dzaj#cy 
Doradztwem Podatkowym 
w Grant Thornton 
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Firma/kancelaria Obs!ugiwane podmioty gospodarcze

Accounting Audyt Partner GK Impel, GK Vantage Development

Advicero Tax Deka Immobilien Investment, Akron Real Estate Management, RBA Poland, C&A Polska, 
Sybac Solar Polska

Axon Tax Grupa Rank Progress, Grupa SAPA, IT Card, CJR Wind, Planet Cash

Chadbourne & Parke Farmutil HS, Tele-Fonika Kable, Millenium Bank, Millenium Leasing, 
Polskie Koleje Pa!stwowe

Deloitte Grupa ExxonMobil, Grupa Tauron, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, 
Grupa Amrest, Grupa Kapita"owa Multimedia

Dentons CBRE Global Investors, Coimpex, Lotos PetroBaltic, Nexity, Schweitzer-Mauduit

DMS Tax MK #ary, Ergis-Eurofilms, Galeco, JOST, Nord Nap$dy

Doma!ski Zakrzewski Palinka Messer Polska, Alonquin,  Getin Holding, Toyota, mBank

ECA Wójciak i Wspólnicy Kopex, Emperia Holding, Stena Recycling, Instal Kraków, 
Huthamaki Food Service Poland

ECDDP Grupa CTL, Lotos Oil, Harsco Infrastructure, Rafineria Trzebinia, Mapei Polska

EOL Miasto Gorzów Wielkopolski, Gmina Miasto %winouj&cie, KYB Europe

Forystek i Partnerzy Grupa Azoty (Zak"ady Azotowe w Tarnowie-Mo&cicach, 
Zak"ady Azotowe K$dzierzyn-Ko'le, Police S.A.)

Grant Thornton DEKA Immobilenmanagement, Union Investment Real Estate, Aberdeen, Strabag, 
Rabofarm

Greenberg Traurig Grzesiak BNP Paribas, Cyfrowy Polsat, Energa, Polkomtel, PKO BP

Grupa Gumu"ka Miasto Gliwice, Poczta Polska

GWW Tax Cyfrowy Polsat, Netia, Operator Logistyczny Paliw P"ynnych, 
Polski Holding Nieruchomo&ci, US Pharmacia

Independent Tax Advisers Stock Polska, Honda, Gedeon Richter Polska, Rockwool

J. Pustu", M. Przywara ArcelorMittal Refractories, DTZ Polska, SIKA, PKC Group Poland, 
Heineken Global Shared Services

KR Group Blackstone Real Estate Advisers, EMC Computer Systems Poland, S.C. Johnson, 
Benetton Poland (Italian Group), Microstrategy (US Group)

Maria!ski Group Bank Pekao SA, Dantex, Redan, Pioneer Pekao, Complex

Parulski i Wspólnicy Grupa H&M, PGNiG Termika, GK Lotos, Pernod Ricard (Wyborowa), 
British American Tobacco

Russell Bedford Poland PGE Polska Grupa Energetyczna, Orlen, Shamir Polska, Cenega, Wei SA

Sk"odowscy PadmaArt, Topsil, General Electric Company, Premium Technology, BondSpot

S"awomir Ziele! i Wspólnicy Miasto Bia"ystok, Miasto Wa"brzych, MPEC Bia"ystok, OSiR Bia"ystok, 
A.L.V. Link Wa"brzych

Spaczy!ski Szczepaniak i Wspólnicy Aerium Finance, Stelmet, Cinkciarz.pl, Grupa Kapita"owa VOX, Paged

So"tysi!ski Kawecki & Szl$zak General Electric, ING Bank %l(ski, Bakoma, Reform Company, Renault SA

TPA Horwath DEKA Immobilienmanagenent, Union Investment Real Estate, Aberdeen, Strabag, 
Tauron Polska Energia

Tokarczuk J$drzejczyk i Wspólnicy 
(Gide)

BNP Paribas, KGHM Polska Mied', Grupa L’Oreal, Kapsch Telematic Services, 
Phoenix Pharma

N a j w a ! n i e j s i  k l i e n c i  f i r m  d o r a d c z y c h

Doradca musi 
by$ gotowy 
na ró!ne dzia%ania 
urz&dników, tak!e 
te bezprawne


