System Kontroli Biznesowej
jako element compliance
Twojej firmy
Ekspert w zakresie należytej staranności
i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Geneza powstania Systemu Kontroli Biznesowej

Tylko w 2016 r. sądy administracyjne wydały ponad 2.500 orzeczeń
rozstrzygających spory fiskusa z podatnikiem, przyznając racje fiskusowi w związku
z brakiem należytej staranności po stronie podatnika, wynikającej z niedokonania
kontroli biznesowej kontrahenta (weryfikacja kontrahenta). Podstawa prawna:

Rygorystyczna
ocena
fiskusa

• art. 106m ustawy o VAT, obowiązujący od 1 stycznia 2014 r.
• art. 49b ustawy o rachunkowości, obowiązujący od 01.2018 r.
• art. 11 i art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wprowadzone
do obiegu prawnego dnia 4 września 2018 r.

Realne ryzyko
zapłaty
sankcji VAT

Udział w łańcuchu dostaw towarem pochodzącym z tzw. karuzeli podatkowej
lub zakup towaru od kontrahenta, który nie zapłaci podatku VAT, powoduje
rygorystyczną ocenę takiej transakcji przez fiskusa. Fiskus podczas kontroli
bada świadomość podatnika co do udziału w oszustwie podatkowym i ocenia
jego należytą staranność, a jej brak powoduje, że nakłada na podatnika sankcje
z art. 88 ust 3a pkt 4, ustawy o VAT i odmawia mu prawa do odliczenia podatku
naliczonego VAT, zawartego w fakturach zakupu towarów lub usług. Skutkiem
takiego działania podatnik musi wpłacić do Skarbu Państwa podatek VAT niejako
„za kontrahenta” w ramach odpowiedzialności solidarnej.

Odpowiedzialność
karna skarbowa
z KKS

Odpowiedzialność karna skarbowa wiąże się z podaniem nieprawdy w deklaracji
VAT-7 co do kwoty podatku VAT do zapłaty lub do zwrotu na rachunek podatnika.
Jeżeli podczas kontroli fiskus uzna, ze podatnik zakupił towar od tzw. znikającego
podatnika lub towar pochodził z udziału w tzw. karuzeli podatkowej - za co grozi
podatnikowi zarzut oszustwa podatkowego - fiskus odmawia podatnikowi prawa do
odliczenia podatku naliczonego VAT zawartego w cenie zakupu towaru lub usług.
Podstawa prawna: art. 56 kks – wysoka kara grzywny oraz kara pozbawienia
wolności albo obie kary łącznie.

Organy ścigania prowadzą szczególne postępowania karne - w tym karne skarbowe
z KKS - o podanie nieprawdy w deklaracji VAT-7 i zaniżenie podatku do wpłaty do
urzędu skarbowego lub posłużenie się fikcyjnymi fakturami, co obciąża podatnika.
W przypadku podmiotów typu spółka akcyjna czy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, osobami reprezentującymi podatnika są członkowie zarządu.

Krajowy Instytut Kontroli Biznesowej to grupa specjalistów z różnych dziedzin
prawa, ekonomii, rachunkowości i podatków, z doświadczeniem w instytucjach
państwowych – w tym w resorcie finansów i służbach państwowych - i renomowanych
firmach doradczych. Świadczymy usługi szkoleniowe i doradcze m.in. z zakresu procedury
kontroli biznesowej, rachunkowości, audytu podatkowego, zarządzania ryzykiem, przeciwdziałania
nieprawidłowościom i oszustwom, a także analizy śledczej i powiązań.

Odpowiedzialność
karna z KK

To wszystko realizujemy poprzez prowadzenie efektywnych audytów ex post, kontroli biznesowych,
doradztwo w sporach z organami podatkowymi i Krajową Administracją Skarbową, a także organizując
szkolenia przeznaczone głownie dla księgowych, dyrektorów handlowych i członków zarządu.
Nasi eksperci i specjaliści to osoby z wieloletnim doświadczeniem, występujące nie tylko w roli doradców,
ale również reprezentujący klientów przed organami podatkowymi, sądami administracyjnymi czy karnymi.
Wydają też opinie z zakresu rachunkowości, a także kryminalnej analizy podatkowej na zlecenie sądów,
prokuratur i osób prywatnych (przedsiębiorców).

Aprobata przez
fiskusa kontroli
biznesowej

Podstawa prawna:
• Art. 270a kk – kara pozbawienia wolności §1 do 8 lat lub § 2 do 15 lat
• Art. 271a kk - kara pozbawienia wolności § 1 do 8 lat lub § 2 od 3 lat
• Art. 277a kk – do 25 lat pozbawienia wolności „zbrodnia VAT”

Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów z uznaniem
i aprobatą przyjmują działania wspierające podatnika, które ograniczają ryzyko
wystąpienia oszustwa podatkowego i strat. Należyta staranność jako skutek
wdrożonych procedur kontroli biznesowej ogranicza ryzyko uwikłania lub
wplątania w oszustwo podatkowe.

Zakres prac związanych z projektem
ANALIZA

Rozpoznanie procesów wewnętrznych
(dotyczących przepływu faktur VAT i dokumentów powiązanych).
ANALIZA

Analiza procesów podatkowych firmy.

System Kontroli Biznesowej (SKB)
został opracowany przez zespół specjalistów
z Krajowego Instytutu Kontroli Biznesowej na podstawie
wytycznych i zaleceń Komisji Europejskiej (DG TAXUD) oraz wydanej przez
Ministerstwo Finansów „Metodyki w zakresie oceny dochowania należytej
staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”.
System Kontroli Biznesowej (SKB)
wdrożony w organizacji ogranicza ryzyko podatkowe
związane z kontrahentem i możliwość wplątania
w oszustwo podatkowe.

ANALIZA

ANALIZA

Analiza systemów informatycznych, w tym m.in.: finansowo-księgowych,
sprzedażowych, CRM, w zakresie zbieranych danych o kontrahentach.

Opracowanie proponowanych procedur wewnętrznych SKB,
dostosowanych do zakresu działalności.

ANALIZA

Konsultacje ze spółką w zakresie proponowanych procedur SKB.

ANALIZA

Przedstawienie zarządowi pisemnych procedur Systemu Kontroli Biznesowej
celem wprowadzenia SKB do stosowania w firmie.

Zaletą dobranego
indywidualnie
dla potrzeb firmy Systemu
Kontroli Biznesowej jest
zapewnienie należytej
staranności oraz
weryfikacja kontrahenta,
wymagane przez fiskusa
przy ocenie prawa spółki
lub osoby fizycznej
do odliczenia podatku
naliczonego VAT.

System Kontroli
Biznesowej (SKB) tworzy
związek pomiędzy
fakturą, a dokumentami
uzupełniającymi
oraz realizowanymi
transakcjami.

„Procedury kontroli
biznesowej dobrane
do skali, rodzaju, zakresu działania
przedsiębiorstwa (racjonalne) chronić będą
przedsiębiorstwo w 80% przed wplątaniem
w oszustwo VAT. Jednak to 20% związane z tym czy
wdrożone procedury będą rzeczywiście stosowane, decydować
będzie o skuteczności Systemu Kontroli Biznesowej”
Adam Bącal NSA
Wrocław 25.05.2018r.

WDROŻENIE

Zapoznanie i przeszkolenie wszystkich pracowników odpowiedzialnych
za proces (zakupu, magazynowania, sprzedaży, księgowości, logistyki, itp.)
z procedurami SKB.

WDROŻENIE

Warsztaty dla pracowników.

WDROŻENIE

Przeszkolenie i zapoznanie kadry kierowniczej z procedurami wdrożonego SKB.

NADZÓR

Monitoring kontrahentów (nowych i dotychczasowych).

NADZÓR

NADZÓR

Wsparcie merytoryczne, doradztwo prawne, reprezentacja
przed organami podatkowymi i kontroli skarbowej KAS.

Audyt wdrożonego SKB celem sprawdzenia jego rzeczywistego stosowania
przez odpowiedzialnych pracowników.

Proponowany harmonogram prac
10 Najważniejszych korzyści z wdrożenia SKB
ANALIZA

Wzmocnienie prawa firmy
do odliczenia podatku
naliczonego VAT.

Rozpoznanie procesów wewnętrznych
Analiza procesów podatkowych spółki
Analiza systemów informatycznych

Możliwość szybszego
uzyskania zwrotu podatku VAT.

Opracowanie procedur wewnętrznych SKB
Ograniczenie ryzyka uwikłania
w oszustwo podatkowe.
Ograniczenie możliwości
przyjęcia, tzw. „pustych”
lub pozornych
(fikcyjnych) faktur.

Uwiarygodnienie transakcji
zakupów, co umożliwia
zaliczenie ich do kosztów
uzyskania przychodów.
Dostarczanie większej wiedzy
o kontrahentach.

Dla właścicieli i inwestorów
ograniczenie możliwości
wystąpienia niespodziewanych
strat finansowych
i wizerunkowych oraz utraty
reputacji – bezpieczeństwo
finansowe przedsiębiorstwa.

Konsultacje w zakresie proponowanych procedur

Przedstawienie procedur Systemu Kontroli Biznesowej

Ograniczenie możliwości
wplątania lub uwikłania
przedsiębiorstwa w karuzelę
podatkową.

Ograniczenie odpowiedzialności
karnej i karnej skarbowej
członków zarządu, głównego
księgowego oraz dyrektora
finansowego od zarzutu
świadomego udziału
w oszustwie podatkowym.

5 tygodni
od dnia podpisania umowy

Ograniczenia odpowiedzialności
członków rady nadzorczej
od zarzutu godzenia się
na wystąpienie czynów
niedozwolonych: oszustwa
podatkowego czy prania
brudnych pieniędzy.

3 tygodnie
od zakończenia w/w etapów

Indywidualnie

Po zakończeniu konsultacji

WDROŻENIE

Zapoznanie i przeszkolenie pracowników
odpowiedzialnych za monitowane
procesy z procedurami SKB

Indywidualnie

Warsztaty dla pracowników

Indywidualnie

Przeszkolenie i zapoznanie kadry kierowniczej
z procedurami wdrożonego SKB

Indywidualnie

NADZÓR

Kalkulacja cenowa
Cena ustalana jest indywidualnie w oparciu o skalę, zakres i rodzaj prowadzonej działalności.
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