
Rok 2020 to na pewno był rok niepewności i wyzwań związanych z pandemią COVID-19. 

Jednocześnie 2020 r. to rok kolejnych istotnych zmian podatkowych – nowe zasady rozliczania 
międzynarodowych transakcji towarowych czy JPK_V7M to tylko przykłady nowości, na jakie musieli 
przygotować się podatnicy. W połączeniu ze zmianami z lat poprzednich i wciąż zmieniającą się 
praktyką interpretacyjną, stopień komplikacji rozliczeń podatkowych rośnie i może rodzić ryzyko po 
stronie organizacji i osób pełniących w niej funkcje zarządcze. 

Przy tym wszystkim, Ministerstwo Finansów poszerza swoją wiedzę o najlepszych rynkowych 
standardach podatkowo-biznesowych, finalizując etap aplikacji podatników do Programu 
Współdziałania. Wiemy też, że pojawiać się będą nowe obowiązki natury compliance, a ocena procedur 
i działania tzw. wewnętrznej funkcji podatkowej będzie w coraz większym stopniu przedmiotem 
zainteresowania organów, zwłaszcza u dużych podatników.
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Podatki objęte badaniem: VAT i CIT 

Badanie mające na celu wychwycenie 
najbardziej materialnych ryzyk oraz 
zbadanie prawidłowości wdrożenia 
nowych przepisów / podstawowych 
obowiązków compliance

Badaniu podlegają: (i) transakcje 
typowe i nietypowe dla biznesu, (ii) 
transakcje istotne wartościowo 

Prace oparte na analizie 
kwestionariusza, rozmowach 
z przedstawicielem spółki 
i ograniczonej weryfikacji 
dokumentacji źródłowej (5-6 
wybranych przepływów)

Weryfikacja kontrahentów 
i JPK z użyciem narzędzi Tech4Tax: 
Compass VAT i Compass JPK

Podatki objęte badaniem: VAT i CIT 

Badanie wybranych operacji w dwóch kluczowych obszarach: (i) transakcje typowe 
i nietypowe dla biznesu, (ii) transakcje istotne wartościowo

Rozszerzona weryfikacja prawidłowości podejścia spółki do najnowszej praktyki 
organów podatkowych odnoszącej się do najistotniejszych zmian ostatnich lat,  

Weryfikacja prawidłowości rozliczeń podatkowych związanych ze stosowaniem 
rozwiązań wprowadzonych tzw. Tarczami Kryzysowymi w związku z pandemią COVID-19 
(dodatkowo możliwe uzgodnienie kwestii do weryfikacji w zakresie pozapodatkowym 
z pomocą Crido Legal i Crido Finance)

Weryfikacja kontrahentów i JPK_V7 z użyciem narzędzi Tech4Tax: Compass VAT 
i JPK_X_Ray

Weryfikacja w zakresie wypełnienia obowiązków MDR (zakres do indywidualnego 
ustalenia)

Weryfikacja ryzyk obejmująca także kompleksową analizę dokumentów źródłowych 
(25-30 wybranych przepływów)

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

Weryfikacja posiadanych procedur podatkowych pod kątem ich kompletności, zgodności z obecnymi przepisami i praktyką oraz efektywności 
stosowania w ramach danej organizacji, w szczególności w zakresie (zakres do uzgodnienia w zależności od sytuacji wyjściowej):

raportowania schematów podatkowych

„należytej staranności” w zakresie podatku u źródła

należytej staranności w VAT

zabezpieczenia pozycji osób pełniących funkcje zarządcze i kierownicze na gruncie KKS

Weryfikacja aktualnego stanu realizacji funkcji podatkowej pod kątem:

przygotowania do nowego obowiązku – publikacji sprawozdania z realizacji strategii podatkowej dla największych podmiotów (przychody 
roczne > 50 mln EUR)

najlepszych standardów wyznaczanych przez kandydatów do Programu Współdziałania 

Zbadanie stopnia zaawansowania podatnika w tworzenie i rozwój procedur w kontekście (i) wypełnienia podatkowych obowiązków  
compliance, (ii) pewności co do poprawności i kompletności procesu rozliczeń, jak i (iii) ogólnego „wizerunku” podatnika z punktu widzenia 
organów podatkowych

Wariant 1 Ograniczony przegląd 
podatkowy

Wariant 2 Pełny przegląd podatkowy 
(360 stopni)

Wariant 3 Przegląd procedur 
podatkowych

Proponujemy 3 warianty weryfikacji rozliczeń

+/lub

W przypadku specyficznych potrzeb (szerszy zakres przegląd lub inny zakres merytoryczny np. PIT, akcyza, 
podatek od nieruchomości) – prosimy o kontakt, na pewno uda nam się dopasować do Państwa potrzeb  


