OFERTA

W zakresie wdrożenia usługi
„niezależnej funkcji audytu
podatkowego” – nowość w Ordynacji
Podatkowej od 2020 r.

- Pełne wsparcie w jednym miejscu!

Kraków, ul. Myśliwska 57/5E tel. 12 357 77 07
www.akademiapraktyki.pl biuro@bizleader.pl

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie:
• Audyt i usługi atestacyjne
• Podatki - Doradztwo
• Reprezentacja w postępowaniach
• Księgowość – Outsourcing
• Kadry i Płace, PFRON
• Obsługa procesów HR
• Szkolenia, Coaching & Mentoring
• Optymalizacja Kosztów i Procesów
Biznesowych
• Doradztwo biznesowe
• Dokumentacja cen transferowych
• Wirtualne biuro – pełne administrowanie

Korzyści ze współpracy:
•
•
•
•
•
•
•
•

20 letnie doświadczenie – dzielimy się praktyką!
Optymalizacja i efektywność działań
Oszczędność kosztów obsługi oraz czasu
Kompleksowe wsparcie
Eksperckie podejście – kilkudziesięciu specjalistów
Nowoczesne mechanizmy działania
Pionierskie rozwiązania
Działamy na własnym oprogramowaniu co daje gwarancję
szybkości, elastyczności i bezpieczeństwa
• Nasze wnioski strategiczne stają się dźwignią rozwoju firm!
Zapewniamy pełną obsługę oraz świadczymy nadzór w roli
dyrektora finansowego lub audytora wewnętrznego

Niezależna funkcja audytu podatkowego
•
•
•
•
•
•
•

Zapewnia spójność działania z prawem podatkowym
Pomaga w bieżącym zarządzaniu
Zabezpiecza przed ryzykiem podatkowym
Zawiera doradztwo podatkowe
Wspomaga procesy kontroli skarbowych
Współpracuje z organami kontrolującymi
Wyniki pracy mogą zostać uznane za wyniki inspektorów skarbowych
To bezpieczeństwo prawno-podatkowe dla firmy!
2

Monitoring Horyzontalny oraz niezależna funkcja audytu podatkowego
W ramach Programu Monitoringu, Krajowa Administracja Skarbowa będzie prowadziła
zindywidualizowaną obsługę dopasowaną do danego podatnika oraz dostosuje swój poziom
nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do wdrożonych przez niego środków nadzoru nad
wewnętrznymi procesami, w tym nadzoru nad kwestiami podatkowymi.
Horyzontalny monitoring w przeciwieństwie do kontroli podatkowej nie stanowi nadzoru
bezpośrednio nad prawidłowością realizacji obowiązków podatkowych, lecz stanowi nadzór nad
mechanizmami wewnętrznymi u podatnika wdrożonymi przez niego w celu prawidłowego
wykonywania obciążających go obowiązków podatkowych. Podatnik zasadniczo sam będzie
przeprowadzał kontrolę własnego rozliczenia, a administracja skarbowa będzie nadzorować
mechanizmy kontroli wewnętrznej u podatnika.
Posiadając niezależną funkcję audytu podatkowego zyskujecie Państwo zapewnienie wdrożenia
mechanizmów wewnętrznych, których to oczekuje Krajowa Administracja Skarbowa Ministerstwa
Finansów, ocenia je pod kątem adekwatności, prawidłowości, odpowiedniości.
Pani Monika Iwaniec – Prezes Zarządu AUDITPLUS SOLUTIONS Sp. z o.o. – współpracuje z
Krajową Administracją Skarbową MF w zakresie projektu monitoringu horyzontalnego, narzędzi
audytu podatkowego, szkoleń dla pracowników KAS.

Ceny transferowe
•

Zapewniamy również kompleksową obsługę
dokumentacji cen transferowych: od mapy
transakcji do masterfile lub tylko wybrane jej
elementy

Doradztwo prawne, podatkowe:
•
•
•
•

•

Bierzemy udział w tworzeniu strategii oraz
w restrukturyzacjach przedsiębiorstw
Zajmujemy się przekształcaniem spółek,
jak
również
szeroko
rozumianą
optymalizacją ich działalności
Przygotowujemy opinie prawne oraz
doradzamy w różnych sprawach prawnych
Świadczymy usługi w zakresie doradztwa
podatkowego i optymalizacji obciążeń,
reprezentacji
wobec
organów
podatkowych, reprezentacji przed sądami
Podejmujemy się różnorodnych projektów
- co pozwala nam zaproponować Państwu
ogrom rozwiązań. Nasza wiedza w tym
zakresie podparta jest biegłą znajomością
prawa, szczególnie podatkowego, ale i np.
kadrowego, co wyróżnia nas spośród
innych doradców

Audyt:
•

•

Przeprowadzamy badania sprawozdań
finansowych według Międzynarodowych
Standardów Badania, przeglądy, usługi
atestacyjne
Przeprowadzamy
audyty
finansowe,
kadrowe, organizacyjne, sprzedażowe …
oraz oceny kompetencyjne pracowników i
ich predyspozycji do wykonywania zadań
w myśl tezy „właściwy człowiek na
właściwym miejscu”

Przekazujemy
cenne
informacje
dla
Kierownictwa jednostki, które w realny sposób
mogą przyczynić się do poprawy zarządzania
sferą rachunkowości, finansów i kadr.

Zapraszamy do współpracy!
Monika Iwaniec – Prezes Zarządu
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WSPÓŁPRACUJĄC Z NAMI:
otrzymujesz doradztwo ekspertów
z interdyscyplinarną wiedzą i unikalnym zestawie
kompetencji - podatki, finanse, prawo,
zarzadzanie ryzykiem, zarzadzanie procesami
biznesowymi oraz coaching i mentoring

ograniczysz ryzyko

zbudujesz wizerunek oraz wartość firmy

zwiększysz wiarygodność i jakość
danych

zoptymalizujesz zobowiązania
podatkowe, ZUS oraz zachodzące procesy
biznesowe

odkryjesz zasoby oraz podniesiesz poziom
kluczowych kompetencji pracowników

otrzymasz bieżące informacje o zmianach
w prawie podatkowym, prawie pracy oraz
rachunkowości

usprawnisz systemy kontroli
sprawozdawczości i procesów wewnętrznych

zobaczysz więcej możliwości dla swojego
biznesu oraz otrzymasz potrzebne
wsparcie

PRACUJEMY W ZESPOŁACH EKSPERCKICH SKUPIAJĄCYCH:

BIEGŁYCH REWIDENTÓW
SPECJALISTÓW KADROWO-PŁACOWYCH
KSIĘGOWYCH
DORADCÓW PODATKOWYCH
ORAZ BIZNESOWYCH TRENERÓW I COACHÓW
PRAWNIKÓW

NASZE DZIAŁANIA OPIERAMY NA FILARZE, JAKIM SĄ WARTOŚCI:
efektywność - mierzymy i rozliczamy
wyniki naszych prac

innowacyjność - szukamy
nieustannie nowych rozwiązań

rzetelność i uczciwość

elastyczność w dostosowaniu
do potrzeb

profesjonalizm oparty na wiedzy
merytorycznej oraz wysokich
kompetencjach

gwarancję bezpieczeństwa

(ACCA, biegły rewident; MBA, doradca podatkowy)

lojalność

odwagę w nowych wyzwaniach
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Oferta
Szanowni Państwo,
Zarządzanie przedsiębiorstwem w dzisiejszych czasach wymaga od menedżerów
szerokiej wiedzy nie tylko o rynku (klienci, konkurencja), ale również o sytuacji
wewnątrz firmy. Od doradców i menedżerów finansowych oczekuje się rzetelnej
informacji o stanie finansów firmy, od prawników – prawidłowości postępowania w
kontekście kluczowych czynników prowadzonego biznesu. Przed jakimi
wyzwaniami - po ostatnich zmianach w prawie - stoją Właściciele firm? Udziałowcy?
Członkowie zarządów? Dyrektorzy finansowi, Księgowi, Prawnicy?
Jak zapewnić bezpieczeństwo i spójność podejmowanych działań biznesowych?
Jak ograniczyć ryzyka prawne, podatkowe, gospodarcze, wizerunkowe i
pracownicze? Jakie mechanizmy są skuteczne?

Zapraszamy do uzgodnienia terminu spotkania, podczas którego będziemy mogli
zaproponować Państwu wyjątkową usługę:
-

Wdrożenie niezależnej funkcji audytu podatkowego

Zapraszamy do współpracy!

Monika Iwaniec – Ekspert w zakresie niezależnej funkcji audytu podatkowego
Prezes Zarządu
Biegły Rewident/Doradca Podatkowy/Audytor
E-mail biuro@bizleader.pl
Tel 12 357 77 07
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