POLITYKA PODATKOWA – TAX&DUTY

Szanowni Państwo,
Mając na uwadze wzrastający poziom szczegółowości kontroli podatkowych oraz wzrastające
możliwe sankcje pieniężne wynikające z faktu niezgodności działań podatnika z przepisami
prawa chcielibyśmy Państwu przedstawić ofertę opracowania Polityki Bezpieczeństwa
Podatkowego – PROCEDURY w zakresie sprzedaży i zakupu.
Bazując na naszym doświadczeniu, zidentyfikowanych błędach podatników oraz z
uwzględnieniem stanowiska MF, w szczególności „Metodyki w zakresie oceny dochowania
należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych" oraz jak wynika z
praktyki – transakcji zagranicznych , opublikowanej przez Ministra Finansów z 25 kwietnia
2018 r. gotowi jesteśmy opracować dla Państwa Politykę, której celem jest w szczególności:

1. jasne określenie procesu obiegu dokumentów podatkowych w procesie sprzedaży i
zakupu ,
2. zasad weryfikacji kontrahentów,
3. określenie praw i obowiązków osób zaangażowanych w rozliczenia podatkowego.
Celem polityki jest eliminacja błędów podatkowych, a w szczególności zabezpieczenia prawa
do odliczania podatku VAT przez Spółkę i zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT.
Ponadto, polityka jest narzędziem minimalizacji potencjalnej odpowiedzialności karnoskarbowej osób zaangażowanych w proces rozliczeń podatkowych poprzez wskazanie faktu
dochowania należytej staranności przedsiębiorcy. Polityka może być także istotnym
narzędziem zapobiegającym zastosowaniu wobec Spółki planowanych zmian w ustawie o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
Polityka podatkowa jest świetnym narzędziem ochronnym dla księgowych i wszystkich
odpowiedzialnych na stanowiskach pełniących funkcje kierownicze iż zarządcze.
Chętnie przedstawimy Państwu w szczegółach nasza ofertę.
Zapraszamy i zachęcamy do zorganizowania spotkania w Waszych firmach ;)
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Współpracują z Państwem w szczególności:

KRZYSZTOF BUDASZ – PARTNER TAX & DUTY
Doradca podatkowy, radca prawny, audytor

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę
zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w
zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, procedurze
administracyjnej i sądowo administracyjnej.
Wieloletnie doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji
publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach
podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo
struktur biznesowych.
Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem
dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych.
Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane
aspekty opodatkowania VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje
podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik
studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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Luiza Pieprzyk – PARTNER TAX & DUTY
Audytor podatkowy, trener, wykładowca
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT
w Polsce i UE.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat) – specjalista w zakresie podatku od
towarów i usług w Polsce i krajach UE, pracujący jako orzecznik, specjalista ds. kontroli handlu
wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie
podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w
zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych w UE, szkoleniowiec
Ministerstwa Finansów. Doświadczony audytor podatkowy, trener pracowników organów
kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.
Od lat wdraża w podmiotach gospodarczych procedury i politykę bezpieczeństwa
podatkowego w zakresie VAT w transakcjach krajowych i zagranicznych w ujęciu podatkowym,
logistycznym i handlowym. Twórca indywidualnych procedur podatkowych i projektów dla
podmiotów polskich i międzynarodowych, realizujących główne cele przesłanek należytej
staranności na każdym etapie działalności podmiotu od kadry menadżerskiej i zarządu po
pozostałe działy/ piony w danej jednostce.
WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla
kontrolowanego”
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