
Dzisiejsza rzeczywistość podatkowa, w szczególności dynamika zmian podatkowych wymusza jeszcze 

bardziej niż dotychczas, konieczność trzymania w organizacjach „ręki na pulsie”.

Rozliczenie podatkowe w oparciu o przepisy, dla których nie istnieje jednolita lub nie istnieje wcale 

praktyka podatkowa znacząco obniża bezpieczeństwo podatkowe rozliczeń i rodzi ryzyko sankcji 

podatkowych, także dla osób odpowiedzialnych za podatki.

Niezależnie, międzynarodowe tendencje wskazują, iż transparentność rozliczeń i funkcji podatkowej 

potwierdzona badaniem niezależnego podmiotu może być dodatkowo premiowana na poziomie 

przyznawania określonych przywilejów podatkowych a także oceny należytej staranności podatnika 

(np. instytucja co-operative compliance poprzedzona badaniem podatkowym i wdrożeniem 

wewnętrznego nadzoru podatkowego - tzw. Tax Control Framework).

Rozumiejąc zmieniające się otoczenie podatkowe, stworzyliśmy dla Państwa 
Program „Bezpieczne Rozliczenia Podatkowe” oparty o 3 poziomy weryfikacji 

rozliczeń - do wyboru w zależności od Państwa aktualnych potrzeb

Program Crido – Bezpieczne Rozliczenia Podatkowe

Bezpieczne Rozliczenia 
Podatkowe

„



 Ograniczenie ryzyka sporu z organami podatkowymi

  Niezależna ocena bezpieczeństwa funkcji podatkowej

  Większa ochrona przed sankcjami karno-skarbowymi

 Ocena rozliczeń podatkowych przy ograniczonym zaangażowaniu zespołu podatkowego klienta

  Zwiększenie należytej staranności rozliczeń podatkowych

 Możliwość potwierdzenia bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych certyfikatem „Wiarygodny Podatnik” 

Warto zapytać.
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Bezpieczne Rozliczenia Podatkowe – Korzyści

Analiza podejścia do rozliczeń  w obszarach 
objętych nowymi przepisami podatkowymi 
i / lub bez stabilnej praktyki interpretacyjnej 

Możliwość wyboru do 3 zagadnień/
obszarów zmian z predefiniowanej listy

Ograniczone zaangażowanie klienta

Podatki objęte badaniem: VAT i CIT 

Badanie na selektywnej próbie wybranych operacji w trzech 
kluczowych obszarach: (i) transakcje typowe i nietypowe dla 
biznesu, (ii) transakcje istotne wartościowo oraz (iii) transakcje 
objęte nowymi przepisami podatkowymi

Ocena istniejącego procesu rozliczania podatków w kontekście 
stosowanych procedur

Weryfikacja kontrahentów i JPK z użyciem narzędzi: Compass VAT 
i Compass JPK

Bezpłatna godzina konsultacji w obszarze będącym przedmiotem 
postępowania wyjaśniającego / kontroli badanych obszarów

Ograniczone zaangażowanie klienta

Ocenę procedur MDR w kontekście oceny ryzyka dla pracowników oraz dla spółki

Ocenę bezpieczeństwa funkcji podatkowej

Ocenę mocy ochronnej interpretacji podatkowych

Selektywną ocenę transakcji pod kątem TP

Weryfikację podatkowych obowiązków sprawozdawczych. 

Dedykowany pakiet do 4 bezpłatnych godzin na przygotowanie strategii podatkowej w obszarze będącym 
przedmiotem postępowania wyjaśniającego / kontroli badanych obszarów

Bezpłatna godzina konsultacji w obszarze związanym z  odpowiedzialnością członka zarządu 

Dostęp do Crido Knowledge Center: uczestnictwo w dedykowanych szkoleniach, webinariach oraz dostęp do 
najważniejszych aktualności ze świata podatków, w tym dedykowanych newsletterów

Zorganizowanie całodniowego szkolenia dla 5-10 pracowników klienta w zakresie zmian podatkowych 
wchodzących w życie w 2020 r. wraz z testem pozwalającym potwierdzić przygotowanie do zmian

Potwierdzenie prawidłowości rozliczeń Certyfikatem Crido „Wiarygodny Podatnik”

Zakres pakietu ‘Lean Tax Review’ w oparciu o zwiększoną próbę, dodatkowo rozszerzony o:

Dodatkowo ‘Pakiet 360 Tax Review - Audyt podatkowy’ to:

Poziom 1 pakiet 
‘Zmiany’

Poziom 2 pakiet ‘Lean 
Tax Review’

Poziom 3 pakiet ‘360 Tax Review 
- Audyt Podatkowy’

Bezpieczne Rozliczenia Podatkowe – Poziomy Weryfikacji (do wyboru)


