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ICAP – NOWA FORMA OGRANICZENIA RYZYKA PODATKOWEGO 
 
International Compliance Assurance Programme, czyli Międzynarodowy Program 
Zapewnienia Zgodności jest dobrowolną formą oceny ryzyka i procesu zapewnienia 
zgodności w obszarze podatków, angażującą podatnika i administrację podatkową. 
 
Celem wprowadzenia programu jest uzyskanie potwierdzenia ze strony organu podatkowego, 
że określona transakcja lub działanie są związane z niskim ryzykiem podatkowym w danym 
kraju. 
 
Program działa w ramach Forum Administracji Podatkowych (The Forum on Tax 
Administration), funkcjonującym w ramach OECD. Po raz pierwszy ICAP został uruchomiony 
w styczniu 2018 r. i obejmował 8 administracji podatkowych. Druga edycja programu 
pilotażowego została ogłoszona w marcu 2019 r. z udziałem 19 administracji podatkowych. 
Polska dołączyła do programu wiosną 2021 r. i jest jednym z 20 państw OECD, które biorą w 
nim udział. 
 
KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA 
 
ICAP wykorzystuje raporty Country-by-Country (CbC), a także inne istotne informacje, aby 
ułatwiać wielostronne kontakty między międzynarodowymi grupami przedsiębiorstw (MNE) a 
uczestniczącymi administracjami podatkowymi. Zapewnia następujące korzyści dla obu 
stron: 
 
- szybszą i klarowniejszą drogę do wielostronnej pewności podatkowej – ICAP to 
zorganizowany proces z jasno wyznaczonymi ramami czasowymi, które są ustalane z góry dla 
grup MNE i administracji podatkowych. Celem tego procesu jest wzajemne zrozumienie 
poziomu występującego ryzyka podatkowego. Poprzez wielostronną współpracę 
administracje podatkowe uzyskują kompleksowy obraz działalności transgranicznej grupy 
MNE. W efekcie mogą być pewne, że sytuacja podatkowa jest zadowalająca albo że 
zidentyfikowano wszelkie ryzyka podatkowe; 
 
- stosunki współpracy między grupami MNE a administracjami podatkowymi – ICAP zawiera 
zobowiązanie grup MNE i administracji podatkowych do współpracy w ramach procesu 
oceny ryzyka i zapewnienia zgodności ICAP na warunkach przejrzystości, otwartości i 
wzajemnej współpracy. W wyniku uczestnictwa w programie może powstać relacja 
wzajemnego zaufania oparta na wzajemnej otwartości i dobrej wierze; 
 
- mniej sporów wchodzących w zakres procedury wzajemnego porozumiewania się (MAP) – 
mechanizmy zaprezentowane w ramach ICAP powinny poprawić sposób postrzegania i 
traktowania transakcji przez poszczególne administracje podatkowe. Dodatkowo 
administracje podatkowe mogą omawiać dane transakcje na etapie oceny ryzyka, przed 
ukształtowaniem się i utrwaleniem odmiennych poglądów. Dzięki temu może dojść do 
poprawy spójności w działaniu pomiędzy administracjami podatkowymi w zakresie 
interpretacji i traktowania transakcji. Takie działanie powinno zmniejszyć liczbę przypadków, 
w których dana sprawa kończy się sporem i procedurą wzajemnego porozumiewania się; 
 

https://www.rp.pl/podatki-ksiegowosc-i-rachunkowosc/art18960881-icap-nowa-forma-ograniczenia-ryzyka-podatkowego


 

 
 
Echo informuje Państwa o wizerunku Rödl & Partner w mediach. W Polsce osobą odpowiedzialną za Echo 
jest Justyna Łukasiewicz, Rödl & Partner, ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, e-mail 
justyna.lukasiewicz@roedl.com 

- w pełni świadome i ukierunkowane wykorzystanie raportów CbC i innych informacji 
gromadzonych w celu oceny ryzyka – ICAP umożliwia grupom MNE omawianie swoich 
sprawozdań CbC i innych informacji będących w posiadaniu administracji podatkowych. 
Takie działanie ma oceniać ryzyko, a także pomagać w zrozumieniu działalności 
transgranicznej grup MNE. Administracje podatkowe mogą również wzajemnie omawiać 
swoje ustalenia. Powinno to poprawić spójność interpretacji danych oraz pomóc w 
podejmowaniu wczesnych decyzji o poziomie ryzyka podatkowego w sytuacji, gdy takie 
ryzyko zaistnieje. Dodatkowo może poprawić spójność w zrozumieniu grup MNE 
dokonujących podobnych transakcji w wielu jurysdykcjach; 
 
- efektywne wykorzystanie zasobów – administracje podatkowe omawiają informacje 
dostarczone przez grupę MNE na potrzeby oceny ryzyka w ramach ICAP, dzielą się 
wzajemnie swoimi ustaleniami i pracują nad rozwiązaniem wszelkich dalszych wątpliwości. 
Grupa MNE może w ten sposób współpracować z kilkoma administracjami podatkowymi 
jednocześnie, poprzez wielostronne zaangażowanie lub za pośrednictwem wiodącej 
administracji podatkowej, zamiast kierować oddzielne zapytania do poszczególnych 
administracji podatkowych. 
 
POZIOM OCHRONY 
 
ICAP wszczynany jest na wniosek podatnika według ściśle określonej procedury. Podatnik 
musi uwzględnić termin złożenia wniosku oraz jego określoną formę. Procedura zakłada, że 
po zakończeniu oceny ryzyka w ramach ICAP, wnioskodawca otrzyma pisma końcowe 
wydane przez każdą administrację podatkową przeprowadzającą badanie. Wskazane pisma 
będą zawierały wyniki oceny ryzyka przeprowadzonej przez administrację podatkową oraz 
zapewnienie dotyczące uwzględnionych rodzajów ryzyka dla badanych okresów. Projekt, 
treść i brzmienie listu końcowego są ustalane oddzielnie przez każdą administrację 
podatkową przeprowadzającą badanie, w zależności od krajowych praktyk i procesów. 
Zazwyczaj dotyczą one: 
 
- wskaźników ryzyka, jeżeli są przypisywane przez administrację podatkową w ramach jej 
zwykłych procesów krajowych, lub opis kluczowych ustaleń wynikających z oceny ryzyka 
ICAP dokonywany w inny sposób; 
 
- wszelkich porozumień osiągniętych w ramach procesu rozwiązywania problemów, jeżeli 
zostały uwzględnione w ocenie ryzyka ICAP; 
 
- potwierdzeń uwzględnionych rodzajów ryzyka, które uznaje się za niskie, wraz z 
oświadczeniem, że nie przewiduje się poświęcenia dalszych zasobów w zakresie badania 
zgodności tych rodzajów ryzyka przez określony czas; 
 
- odpowiednich zastrzeżeń lub ograniczeń, w tym wszelkich wymogów dotyczących jak 
najszybszego powiadomienia właściwej administracji podatkowej przeprowadzającej badania 
o wszelkich istotnych zmianach mających wpływ na dane ryzyko. 
 
Jako narzędzie oceny ryzyka ICAP może zapewnić grupie MNE jedynie komfort, że 
administracja podatkowa objęta programem nie przewiduje przeznaczenia zasobów 
zgodności na dalszy przegląd ryzyka objętego programem przez określony czas. ICAP nie 
daje grupie MNE tego rodzaju pewności prawnej, jaką można uzyskać w ramach innych dwu- 
lub wielostronnych ścieżek, takich jak dwustronne lub wielostronne APA, jednoczesny lub 
wspólny audyt podatkowy, MAP lub arbitraż. 
 
DLA KOGO ICAP 
 
Podatnik zamierzający wnioskować o ICAP powinien wziąć pod uwagę poniższe zagadnienia, 
aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy udział w Międzynarodowym Programie Zapewnienia 
Zgodności jest dla niej odpowiedni. W tym celu warto zweryfikować następujące kwestie: 
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- wymagany poziom pewności – ICAP jest narzędziem oceny ryzyka mającym zapewniać 
komfort, nie daje jednak pełnej ochrony i jeśli wymagana jest pewność w danej sprawie, 
należy rozważyć inne formy zabezpieczenia; 
 
- poziom wymaganej dokumentacji – poziom wymaganej dokumentacji dla oceny ryzyka ICAP 
jest niższy w porównaniu do wymogów stawianych w przypadku APA, w ramach audytu 
podatkowego, MAP w odniesieniu do transakcji objętych danym programem. W przypadku 
uczestnictwa w programie ICAP grupa MNE może dostarczyć jeden pakiet dokumentów do 
wykorzystania przez wszystkie administracje podatkowe, które są objęte programem ICAP. 
Jest to duże udogodnienie, ponieważ przeważnie w ramach programów krajowych wymaga 
się przygotowania różnych dokumentów dla każdej jurysdykcji; 
 
- ilość potrzebnego czasu – ICAP zawiera wyraźne ramy czasowe. Ocena ryzyka powinna być 
zakończona wraz z wydaniem dokumentacji z wynikami w ciągu 24–28 tygodni od 
dostarczenia głównej dokumentacji oceny ryzyka. Wyniki są zazwyczaj szybciej dostępne w 
porównaniu do APA, MAP i audytu podatkowego; 
 
- zakres, w którym jest wymagana wczesna pewność – ocena ryzyka w ramach ICAP 
koncentruje się na ostatnim zakończonym okresie/okresach podatkowych grupy MNE, dla 
których dostępne są informacje (m.in. sprawozdanie CbC grupy MNE). Oceny ryzyka 
dokonuje się zazwyczaj szybciej w porównaniu do APA, MAP i audytu podatkowego. 
 
ICAP jest dedykowany określonym grupom międzynarodowym, tj. m.in. takim, których spółka 
ma siedzibę w jurysdykcji administracji podatkowej będącej członkiem FTA, uczestniczącej w 
programie ICAP, raportującej CBC, posiadającą strategię podatkową i określoną politykę 
podatkową. Podmiot planujący udział w ICAP musi być otwarty na transparentną współpracę 
z administracjami skarbowymi. 
 
PODSUMOWANIE 
 
ICAP jest interesującą nową formą ograniczenia ryzyka podatkowego poprzez współpracę z 
administracją skarbową. Niestety ta forma nie eliminuje ryzyka podatkowego, ponieważ nie 
daje pełnej ochrony i nie jest dostępna dla wszystkich podmiotów. Wydaje się jednak, że 
taka forma może znajdować swoich zwolenników wśród międzynarodowych grup 
kapitałowych przede wszystkim z powodu uproszczonej procedury i określonych ram 
czasowych, kiedy wnioskodawca otrzymuje od poszczególnych administracji podatkowych 
potwierdzenie, czy określona transakcja lub działanie są postrzegane jako związane z niskim 
ryzykiem podatkowym. 
 
Dominika Tyczka-Szyda doradca podatkowy, Associate Partner we wrocławskim oddziale 
Rödl & Partner 
 
Paulina Gwiazdowicz młodszy konsultant podatkowy w krakowskim oddziale Rödl & Partner 
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