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WSPARCIE DLA ZARZĄDU

Procedury KKS
i matryce odpowiedzialności
Weryfikacja istniejących w firmie procesów
i procedur pod kątem potencjalnej odpowiedzialności
karnej skarbowej kluczowych osób.

Fakty

Nowe regulacje

Nieprawidłowości związane z rozliczeniami podatkowymi
i celnymi Spółki mogą skutkować powstaniem po stronie osób
odpowiadających za jej rozliczenia osobistą odpowiedzialnością
karną skarbową.

W przypadku braku szczegółowego uregulowania przez Spółkę
kwestii związanych z zakresem odpowiedzialności istnieje realne
ryzyko pociągnięcia do odpowiedzialności karnej skarbowej
całego Zarządu i osób odpowiedzialnych choćby pośrednio za
zobowiązania podatkowe i celne Spółki.

Nowe obowiązki
Aby zminimalizować ryzyko potencjalnej odpowiedzialności karnej skarbowej po stronie Zarządu należy uregulować
istniejące w firmie procesy oraz przyporządkować określone obowiązki podatkowe i celne do konkretnych pracowników Spółki
odpowiedzialnych za jej rozliczenia w tym zakresie. Pozwoli to - w przypadku ewentualnego zakwestionowania rozliczeń
podatkowych Spółki - ograniczyć do minimum krąg osób odpowiedzialnych za jej rozliczenia podatkowe bądź celne.

Jak możemy Ci pomóc?
Zakres proponowanego wsparcia obejmuje m.in.:    

Weryfikację istniejących
dotychczas w Spółce
procedur i procesów
podatkowych.

Przygotowanie
Ustalenie i przegląd
rekomendacji /
faktycznego zakresu
propozycji zmian lub
obowiązków
opracowanie nowej
poszczególnych osób
w przedmiocie rozliczeń procedury kompleksowo
określającej
podatkowych i celnych
zadania oraz osoby
Spółki.
odpowiedzialne za ich
realizację w zakresie
rozliczeń Spółki
z tytułu zobowiązań
podatkowych i celnych.

Implementację
zaproponowanych
zmian i procesów.

Warsztaty
z pracownikami.

Korzyści ze współpracy z EY

Proponowane rozwiązanie ogranicza liczbę i zakres osób potencjalnie odpowiedzialnych za rozliczenia
podatkowe i celne Spółki do minimum.
Wśród korzystnych stron rozwiązania zaliczyć można również m.in.:
►►

Przypisanie odpowiedzialności indywidualnej tylko do tych
pracowników, którzy są rzeczywiście zaangażowani w proces
przygotowywania rozliczeń podatkowych i celnych Spółki.

►►

Ograniczenie ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej dla
członków zarządu oraz pracowników szczebla kierowniczego.

►►

Ograniczenie i jasne określenie kręgu osób odpowiedzialnych
za rozliczenia podatkowe.

►►

Stworzenie optymalnej procedury nadzoru nad procesami
podatkowymi w Spółce.

Doświadczenie zespołu
Nasz zespół posiada ogromne doświadczenie w zakresie sporów
podatkowych. Skutecznie reprezentujemy klientów w sprawach
z zakresu podatków. Zespół EY częściej niż raz w tygodniu
wygrywa sprawę sądową w imieniu swojego klienta. W większości
sporów podatkowych temat odpowiedzialności osobistej stanowi
istotny element strategii prowadzenia postepowania.

Jako zespół wielokrotnie weryfikowaliśmy istniejące w firmach
procesy pod kątem potencjalnej odpowiedzialności karnej
skarbowej kluczowych osób i przygotowywaliśmy procedury KKS
w tym zakresie.

Czas realizacji

Koszty

Przegląd istniejących w firmie procesów
i procedur oraz ewentualne rekomendacje
w zakresie możliwości wprowadzenia zmian

Ok. 1-2 tyg.

Ok. 8 - 15 tys. zł netto (w zależności
od liczby dokumentów wewnętrznych)

Sporządzenie i wdrożenie procedur KKS
oraz matrycy odpowiedzialności

Ok. 2-3 tyg.

22 – 45 tys. zł netto (w zależności od
liczby dokumentów wewnętrznych
i istniejącej struktury firmy)

* 15% rabat w przypadku zdecydowania sie również na Umowę współdziałania / Cooperation letter.

„Dokument ma charakter orientacyjny, a zawarte w nim dane nie powinny zastąpić analizy problemu lub profesjonalnego
osądu. EY nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie
niniejszej publikacji. Zalecamy, by wszelkie przedmiotowe kwestie były konsultowane z doradcą. Informacje, zakres usług
oraz cena zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 oraz 66¹ kodeksu cywilnego’’
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