
PROCEDURY 
PODATKOWE

DLACZEGO PROCEDURY PODATKOWE SĄ WAŻNE?
 Właściwe udokumentowanie i opisanie transakcji warunkuje, czy dany wydatek stanowi koszt podatkowy  

 oraz czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia VAT, bądź wiążą się z nim inne obowiązki podatkowe.
 Dochowanie należytej staranności i działanie w dobrej wierze stanowią argumenty w sporze dotyczącym  

 świadomego udziału w oszustwie podatkowym.
 Faktyczny okres przedawnienia zobowiązań podatkowych wynosi w wielu przypadkach 6 lat. W tym okresie  

 organy podatkowe mają możliwość weryfikacji rozliczeń, w tym ich dokumentacji.
 Prawidłowość i efektywność rozliczeń podatkowych uzależniona jest od właściwego wypełniania obowiązków  

 przez wszystkich pracowników. 

CO DAJE POSIADANIE PROCEDUR PODATKOWYCH? 
Precyzyjne określenie zakresu zadań i odpowiedzialności poszczególnych osób

Zminimalizowanie ryzyka bezpodstawnego nakładania sankcji karnych skarbowych na osoby niemające związku  
z popełnieniem konkretnego czynu, w tym osoby odpowiedzialne za finanse firmy na szczeblu zarządczym.
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PRZYKŁADOWE PROCEDURY PODATKOWE
 Procedura weryfikacji kontrahentów (dostawców / odbiorców) pod kątem ich wiarygodności  

 oraz rejestracji dla potrzeb VAT;
 Procedura weryfikacji umów pod kątem podatkowym;
 Procedura dokumentowania i ewidencjonowania zakupów – w tym potwierdzania wykonania  

 usług/odbioru towarów;
 Procedura wystawiania faktur i faktur korygujących, w tym faktur elektronicznych;
 Procedura sporządzania deklaracji i informacji podatkowych oraz korekt tych deklaracji i informacji;
 Procedura obiegu dokumentów w zakresie WNT i importu usług – pod kątem zapewnienia  

 neutralnego rozliczenia VAT;
 Procedura dotycząca wydatków na cele promocyjno-marketingowe;
 Procedura rozliczania VAT na zasadzie odwrotnego obciążenia. 

W CZYM MOŻEMY POMÓC?
 W analizie obszarów ryzyk podatkowych i zagrożeń z perspektywy Kodeksu karnego skarbowego  

 i Kodeksu karnego.
 W przygotowaniu nowych bądź modyfikacji istniejących procedur podatkowych.
 W przygotowaniu - w oparciu o procedury podatkowe - Regulaminu Odpowiedzialności Karnej  

 i Karnej Skarbowej (ROKS).
 W przeszkoleniu osób odpowiedzialnych za prawidłowość  prowadzonych rozliczeń podatkowych.
 W prowadzeniu postępowań karnych i karnych skarbowych w przypadku konfliktu z fiskusem.
 W optymalizacji funkcjonalności podatkowej systemu informatycznego (istniejącego lub wdrażanego).

Przygotowanie procedur podatkowych, analiza ryzyka podatkowego oraz szkolenia
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Prowadzenie postępowań karnych i karnych skarbowych
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