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Outsourcing usług księgowych, prawnych i podatkowych w firmach w Polsce

Wstęp
Sprawne rozwijanie biznesu staje się coraz większym
wyzwaniem nie tylko z uwagi na ogromną konkurencję
na wolnym rynku, ale także z powodu rosnącej ilości
dodatkowych obowiązków nakładanych na przedsiębiorców,
niezwiązanych ściśle z prowadzoną działalnością, jednak
niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.
Zagadnienia księgowe, prawne i podatkowe są obszarami,
które – choć wyjątkowo skomplikowane i istotne z punktu
widzenia prowadzenia własnej firmy – nie stanowią
podstawowych celów biznesowych przedsiębiorstwa.
Obszerność, zawiłość przepisów oraz częstotliwość z jaką
wprowadzane są nowe aktualizacje powoduje, że zapewnienie
zgodności z przepisami jest dla firm nie tylko czasochłonne,
ale również wymaga odpowiedniej i zawsze aktualnej wiedzy
umożliwiającej bezpieczne i efektywne działania.
Dotychczas często wśród polskich przedsiębiorców
(w szczególności firm rodzinnych) pojawiało się jednak
przekonanie, że sami najlepiej poradzą sobie ze wszystkimi
kwestiami dotyczącymi ich firmy lub, że nie stać ich na
zewnętrzne wsparcie. Koncentracja wszystkich działań
wewnątrz organizacji może doprowadzić do spowolnienia
rozwoju biznesu, gdyż czas i zaangażowanie pracowników
poświęcane są kwestiom, które nie są związane z rozwojem
biznesu i aktywnym wspieraniem budowania przewagi
konkurencyjnej. Z drugiej strony coraz mniej przejrzysty
system prawny i podatkowy powoduje, że wykonywanie
tych działań samodzielnie jest coraz trudniejsze, podczas gdy
dynamika i zmienność otoczenia gospodarczego wymaga
elastyczności i szybkich reakcji.
Z tego powodu zmiana podejścia do prowadzenia
biznesu, zawężenie zakresu zadań podatkowych,
księgowych i prawnych przedsiębiorstwa i powierzanie
ich wykonywania zewnętrznemu partnerowi staje się
w dzisiejszych czasach już niemal konieczne. Potwierdzają
to wyniki naszego badania, wg których ponad połowa
ankietowanych firm korzysta z outsourcingu. Co druga
z nich zleca wszystkie kwestie księgowe, podatkowe
i prawne jednej firmie. Możliwość zlecenia niektórych

usług na zewnątrz coraz bardziej doceniają szczególnie
małe i średnie przedsiębiorstwa, gdzie piony księgowości,
obsługi prawnej i podatkowej nie są i nie mogą być tak
rozbudowane w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa,
by móc obsługiwać odpowiednią liczbę spraw i rozwiązywać
pojawiające się problemy. Outsourcing pozwala uzyskać
korzyści ekonomiczne i jakościowe przy jednoczesnym
rozwoju kluczowych kompetencji przedsiębiorstwa
i wzmacnianiu przewagi konkurencyjnej.
Wyniki badania prezentowane w niniejszym raporcie
wskazują, że polscy przedsiębiorcy dążą w szczególności
do osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa prowadzenia
działalności gospodarczej – tym samym decydują się na
strategiczną dla ich przedsiębiorstwa, długoterminową
współpracę ze sprawdzonymi, zewnętrznymi podmiotami,
powierzając im kompleksową obsługę w kwestiach
księgowych, podatkowych i prawniczych. Z naszego
doświadczenia wynika, że najczęściej po tego rodzaju
rozwiązania sięgają firmy rodzinne oraz małe i średnie
przedsiębiorstwa. Jednocześnie stopniowo coraz bardziej
istotne dla ponad 1/3 przedsiębiorstw staje się zagadnienie
sukcesji, gwarantującej przekazanie kierownictwa firmą
w sposób zaplanowany i zapewniający kontynuację przyjętej
strategii – kwestia ta rodzi jednak nadal obawy wielu
przedsiębiorców.
Do przeprowadzenia badań dotyczących outsourcingu usług
księgowych, prawniczych i podatkowych skłonił nas okres
wdrażania licznych zmian w przepisach prawa podatkowego,
które znacznie zwiększyły ilość obowiązków przedsiębiorców
oraz obwarowań dotyczących prowadzenia działalności
gospodarczej. Zidentyfikowane zostały obszary, które budzą
największe obawy oraz trendy dotyczące skłonności do
powierzania określanych zadań zewnętrznym partnerom.
Co czwarta badana firma wskazała bowiem, że ostatnie
zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT
oraz ustaw o podatkach dochodowych mają wpływ na
skłonność powierzenia kwestii księgowych i podatkowych
wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej.

Paweł Barański
Partner
Dział doradztwa podatkowego
KPMG w Polsce, biuro w Katowicach
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Najważniejsze wnioski
Blisko 65%
ankietowanych firm
korzysta z outsourcingu

usług księgowych,
podatkowych i prawnych.
Blisko co druga firma
korzystająca z outsourcingu
zleca wszystkie kwestie
księgowe, podatkowe i prawne
jednej firmie.

Firmy oczekują od zewnętrznych
księgowych, doradców
podatkowych i prawników przede
wszystkim monitorowania
aktualnych zmian w prawie

i przygotowania przedsiębiorstwa na
zmiany, a także zabezpieczenia
przed ryzykiem prawnym, finansowym
i podatkowym związanym z prowadzoną
działalnością.

Aż 84% wszystkich
ankietowanych
firm obawia się
zbyt dużej liczby
przepisów prawnych
i podatkowych

regulujących prowadzenie
działalności gospodarczej.

Ostatnie zmiany przepisów
Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT
i ustaw o podatkach dochodowych

mają wpływ na skłonność
powierzenia kwestii
księgowych i podatkowych
wyspecjalizowanej,
zewnętrznej firmie w co
czwartym przedsiębiorstwie.

W większości
ankietowanych
firm nie istnieje

system weryfikujący
wiedzę pracowników
odpowiedzialnych za
księgowość i podatki.

Poczucie bezpieczeństwa
prowadzenia działalności
gospodarczej to najczęściej
deklarowany powód korzystania
z outsourcingu usług księgowych,
prawnych i podatkowych w ramach
jednego, zewnętrznego zespołu.
Na drugim miejscu wskazano
oszczędność czasu i kosztów.

Ponad 1/3 przebadanych osób z kierownictwa firm myśli o sukcesji. Skłonność

do przekazania zarządzania firmy młodemu pokoleniu jest zdecydowanie bardziej reprezentowana
w ramach mniejszych przedsiębiorstw. Większość firm planuje sukcesję w perspektywie
minimum 5 lat. Co czwarte ankietowane przedsiębiorstwo sygnalizuje brak wiedzy dotyczącej
procesu przeprowadzenia sukcesji.
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Wpływ zmian podatkowych, a skłonność
do outsourcingu usług księgowych
i podatkowych
Ostatnie zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy
o VAT i ustaw o podatkach dochodowych mają wpływ na
skłonność powierzenia kwestii księgowych i podatkowych
wyspecjalizowanej, zewnętrznej firmie u nieco ponad
1/4 podmiotów działających w Polsce.

Firmy zatrudniające do 9 pracowników częściej deklarują
chęć współpracy z zewnętrznym dostawcą od firm
większych, zatrudniających powyżej 50 pracowników.

Czy ostatnie zmiany przepisów Ordynacji podatkowej, ustawy o VAT i ustaw o podatkach dochodowych mogą
wpłynąć na chęć powierzenia kwestii księgowych i podatkowych wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej?

Wszystkie
ankietowane
ﬁrmy

55%
39%

16%

8%

20%

17%

STANOWISKO

42%
CEO/ CFO

34%

8%

8%

25%

25%

70%
44%

Księgowość

26%

9%

14%

7%

WIELKOŚĆ FIRMY

47%
do 9
pracowników

38%

9%

12%

23%

18%

21%

19%

56%
od 10 do 49
pracowników

31%

25%

4%

74%
50 i więcej
pracowników

59%

15%

4% 7%

15%

Ilość zmian nie wpływa na decyzję o zatrudnieniu zewnętrznej ﬁrmy
Ilość zmian nie wpływa na decyzję o zatrudnieniu zewnętrznej ﬁrmy, ale zwiększeniu zatrudnienia wewnątrz ﬁrmy
Ilość zmian może spowodować chęć zatrudnienia zewnętrznego dostawcy usług księgowych i podatkowych w późniejszym czasie
Ilość zmian powoduje chęć podjęcia możliwie szybkiej decyzji o zatrudnieniu zewnętrznego dostawcy omawianych usług
Nie wiem/trudno powiedzieć
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Przyczyny outsourcowania
usług w zakresie księgowości,
podatków i prawa
Na zdecydowanie więcej argumentów przemawiających
za outsourcingiem usług wskazują prezesi, dyrektorzy
finansowi i właściciele firm niż szefowie działów
księgowych.
Co skłoniłoby przedsiębiorstwa do powierzenia obsługi księgowej, prawnej i podatkowej jednej zewnętrznej firmie?
STANOWISKO

WIELKOŚĆ FIRMY

Wszystkie
ankietowane
firmy

CEO/CFO

Księgowość

do 9
pracowników

od 10 do 49
pracowników

50 i więcej
pracowników

Zapewnienie bezpieczeństwa
w kwestiach księgowych,
prawnych i podatkowych

72%

82%

57%

74%

78%

48%

Dostarczanie rozwiązań
zawsze zgodnych
z aktualnymi przepisami

72%

84%

55%

72%

79%

52%

Jakość usług i dostęp do
fachowej wiedzy specjalistów
z różnych dziedzin

70%

78%

57%

69%

79%

48%

Zapewnienie szerokiej
kompleksowości obsługi

69%

81%

52%

70%

75%

52%

Oszczędność czasu

67%

80%

49%

69%

75%

41%

Współpraca z dedykowanym
zespołem, który zna specyfikę
biznesu

65%

73%

54%

66%

70%

48%

Elastyczność w dopasowaniu
oferty do potrzeb
przedsiębiorstwa

61%

71%

48%

60%

69%

44%

Cena usług/ oszczędność
pieniędzy

59%

73%

39%

63%

62%

37%

Wsparcie w podejmowaniu
decyzji biznesowych

56%

60%

49%

54%

61%

48%

Nic nie skłoni

15%

8%

24%

13%

10%

33%
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Większość ankietowanych firm korzysta
z outsourcingu usług księgowych,
podatkowych i prawnych
Blisko 6 na 10 podmiotów gospodarczych korzysta
z outsourcingu usług księgowych, podatkowych i prawnych.
Co drugie przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingu
zleca wszystkie kwestie księgowe, podatkowe i prawne
jednej firmie.
Czy wszystkie kwestie księgowe, podatkowe i prawne obsługiwane są przez pracowników firmy, czy też niektóre
z nich są zlecone zewnętrznym dostawcom?
Wszystkie powyższe kwestie zlecamy kilku zewnętrznym dostawcom

26%
Wszystkie powyższe kwestie zlecamy jednej zewnętrznej ﬁrmie

36%

47%

64%

Zlecamy na zewnątrz tylko wybrane kwestie

27%
Brak outsourcingu

Outsourcing

Im mniejsza firma tym korzystanie z outsourcingu
usług księgowych, prawnych i podatkowych jest
bardziej popularne. Ponad 70% firm zatrudniających do
9 pracowników zleca zewnętrznym dostawcom tego

typu usługi. Widoczny jest trend, zgodnie z którym
polskie przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu
są zwolennikami zlecenia wspomnianych usług tylko
jednej firmie.

Czy wszystkie kwestie księgowe, podatkowe i prawne obsługiwane są przez pracowników, czy też niektóre z nich
są zlecone zewnętrznym dostawcom?

Wszystkie
ankietowane
ﬁrmy

30%
17%
18%
35%

WIELKOŚĆ FIRMY
do 9
pracowników

38%

od 10 do 49
pracowników

23%

16%
29%

50 i więcej
pracowników

19%
7%

21%
17%

PRZYCHÓD W MLN

26%

17%
39%

od 2 do 10

32%
19%
14%

48%

35%

11 i więcej

25%
11%
26%
38%

Wszystkie powyższe
kwestie zlecamy jednej
zewnętrznej ﬁrmie
Wszystkie powyższe
kwestie zlecamy kilku
zewnętrznym dostawcom
Zlecamy na zewnątrz
tylko wybrane kwestie
Nie korzystamy
z outsourcingu. Wszystkie
powyższe kwestie
wykonujemy wewnętrznie
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Szczegółowy zakres outsourcingu
Outsourcowanie wszystkich usług – księgowych,
podatkowych i prawnych to najbardziej popularny zakres
korzystania z zewnętrznych dostawców – jest to szczególnie
widoczne w ramach najmniejszych firm, zatrudniających do 9
pracowników. Usługi prawne są zdecydowanie częściej zlecane
na zewnątrz przez firmy zatrudniające powyżej 49 osób.
Jakie kwestie księgowe, prawne i podatkowe są w firmach zlecane na zewnątrz?

71%

40%
33%
28%

14%

21%

18%

16% 18% 16%

13%

17%
12%

6%
Księgowe, podatkowe
i prawne

Prawne

Księgowe

Księgowe i podatkowe

14%
9%

7%

7%

Księgowe i prawne

Wszystkie ankietowane ﬁrmy

3%

6%

2%

Podatkowe

1%

2%

Prawne i podatkowe

do 9 pracowników

od 10 do 49 pracowników

6%

5%

7%

6%

Inne

50 i więcej pracowników
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Oczekiwania wobec księgowego, doradcy
podatkowego i prawnika
Monitorowanie aktualnych zmian w prawie i przygotowanie
firmy na ewentualne zmiany oraz zabezpieczenie przed
ryzkiem prawnym, finansowym i podatkowym to najczęściej
deklarowane oczekiwania wobec swojego doradcy
podatkowego, księgowego i prawnika.
Czego firmy oczekują od swojego księgowego, doradcy podatkowego i prawnika?

Monitorowania aktualnych zmian
w prawie i przygotowanie firmy na
ewentualne zmiany

Zabezpieczenia przed ryzykiem prawnym,
finansowym i podatkowym związanym
z prowadzoną działalnością gospodarczą

Proponowania i wdrażania
innowacyjnych rozwiązań
w prowadzonej działalności

95%

91%

68%

Obecność systemu weryfikacji wiedzy
pracowników w zakresie księgowości
i podatków
W ramach większości polskich podmiotów nie funkcjonuje
system weryfikujący wiedzę dot. księgowości i podatków.
Obecność systemu jest zróżnicowana w ramach firm różnej

wielkości. Wraz ze wzrostem wielkości firmy odsetek
wskazań mówiących o obecności systemu weryfikacyjnego
wiedzę księgową i podatkową jest większy.

Czy w firmie istnieje system weryfikacji wiedzy pracowników odpowiedzialnych za księgowość i podatki z uwagi na
dynamicznie zmieniające się przepisy? Jakie są sposoby weryfikowania wiedzy pracowników w organizacjach?

3%

72%

25%

tak
nie
nie wiem

Co czwarta firma w Polsce wskazała obecność systemu
weryfikacyjnego, ale miała trudność w zadeklarowaniu
sposobu weryfikacji wiedzy swoich pracowników.
W połowie przypadków jako sposób weryfikacji wiedzy
wskazywane były szkolenia.
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Zakres wymaganej wiedzy w obszarze
księgowości, podatków i prawa w firmach
w Polsce
Co trzecia ankietowana firma deklaruje, że specyfika ich
przedsiębiorstwa nie wymaga specjalistycznej wiedzy
w zakresie księgowości podatków i prawa. Im większa
firma tym większy odsetek wskazań o wymaganej wiedzy
o zasięgu lokalnym i globalnym. Podobna obserwacja
występuje również w firmach z kapitałem zagranicznym –

tam wymagania odnośnie rozszerzonego zakresu wiedzy
są częściej deklarowane. Wynika to z faktu, że firmy
o przychodach powyżej 50 mln zł kierują swoje działania
biznesowe również poza granicę Polski i wymagania
rozszerzonej wiedzy są naturalne.

Czy specyfika firmy wymaga specjalistycznej wiedzy (z zakresu księgowości, podatków i kwestii prawnych)
zarówno o zasięgu lokalnym, jak i globalnym?

Wszystkie
ankietowane
ﬁrmy

STANOWISKO

WIELKOŚĆ FIRMY

do 9
pracowników

CEO/CFO

3%

10%

15%

do 9
pracowników

od 10 do 49
pracowników

11%

10%

50 i więcej
pracowników

4%

24%

22%
19%

23%

30%

22%

27%

20%

31%

41%

46%
32%

42%

40%

35%

1%

3%

33%

25%

27%
1%

3%

Specyﬁka ﬁrmy wymaga specjalistycznej wiedzy we wspomnianych zakresach, dlatego korzystamy z usług zewnętrznych
Specyﬁka ﬁrmy wymaga specjalistycznej wiedzy tylko o zasięgu lokalnym
Specyﬁka ﬁrmy wymaga specjalistycznej wiedzy o zasięgu lokalnym i globalnym
Specyﬁka ﬁrmy nie wymaga specjalistycznej wiedzy we wspomnianym zakresie
Nie wiem/trudno powiedzieć
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Obawy polskich przedsiębiorstw związane
z kwestiami prawno-podatkowymi
Zdecydowana większość firm, które wzięły udział
w badaniu obawia się zbyt dużej liczby przepisów prawnych
i podatkowych regulujących prowadzenie działalności
gospodarczej. Przedsiębiorstwa korzystające z outsourcingu
zdecydowanie częściej niż firmy, które nie outsourcują
omawianych w badaniu usług, wymieniają brak czasu

i zasobów ludzkich w firmie na przygotowanie się do zmian
w obowiązujących przepisach oraz wzmożone kontrole
podatkowe, jako kwestie, których się obawiają. Wynikać
to może z faktu, że firmy korzystające z outsourcingu to
najczęściej mniejsze podmioty gospodarcze z polskim
kapitałem.

Jakie kwestie prawne czy podatkowe budzą obecnie największe obawy?
Zbyt duża liczba przepisów prawnych
i podatkowych regulujących prowadzenie
działalności gospodarczej

84%

Brak czasu i zasobów ludzkich w ﬁrmie na
przygotowanie się do zmian
w obowiązujących przepisach

86%
79%
27%
61%
49%

Wzmożone kontrole podatkowe

Żadne nie budzą obaw

3%

6%

11%
25%

39%

34%

Wszystkie ankietowane ﬁrmy
Outsourcing
Brak outsourcingu
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Korzyści stałej współpracy z jednym
zespołem księgowo-podatkowo-prawnym
Poczucie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej
to najczęściej deklarowany powód korzystania z outsourcingu
usług księgowych, prawnych i podatkowych w ramach jednego,
zewnętrznego zespołu. Oszczędność czasu i kosztów to
zdecydowanie bardziej dostrzegane korzyści outsourcingu przez
osoby zarządzające niż przez dział księgowości.
Jakie potencjalne korzyści ze stałej współpracy między księgowym, doradcą podatkowym i prawnikiem
stanowiącymi jeden zespół zajmujący się biznesem widzą firmy?
Poczucie bezpieczeństwa w prowadzonej działalności gospodarczej

83%
80%
86%
Oszczędność czasu i kosztów w podejmowaniu decyzji odnośnie kwestii prawnych, księgowych, podatkowych

77%
85%
67%
Możliwość szybkiego reagowania na ryzyka i szanse zidentyﬁkowane przez połączony zespół zajmujący się biznesem

76%
77%
75%
Nie widzę żadnych zalet

7%
9%
5%
Wszystkie ankietowane ﬁrmy
CEO/CFO
Księgowość
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Zalety powierzenia usług księgowych,
podatkowych i prawnych jednej firmie
Większość przedsiębiorstw dostrzega zalety zlecania
usług księgowych, podatkowych i prawnych jednej
zewnętrznej firmie.
Jakie są zalety powierzenia obsługi księgowej, podatkowej i prawnej jednemu zespołowi z zewnętrznej firmy?
Możliwość otrzymania
szybkiej i konkretnej
informacji o zmianach
w przepisach

69%

Poczucie bezpieczeństwa
wynikające
z kompleksowości
świadczonej usługi

56%

Oszczędność pieniędzy

67%

Nie widzę zalet

17%

64%

Oszczędność czasu

Wady powierzenia usług księgowych,
podatkowych i prawnych jednej firmie
Ograniczenie się do wiedzy i doświadczenia tylko jednej
zewnętrznej firmy oraz potencjalna redukcja etatów
wewnętrznego zespołu to najczęściej deklarowane wady
outsourcowania usług w obszarze księgowości, podatków
i prawa jednej firmie.
Jakie są zalety powierzenia obsługi księgowej, podatkowej i prawnej jednemu zespołowi z zewnętrznej firmy?
Ograniczenie się do
wiedzy i doświadczenia
tylko jednej
zewnętrznej ﬁrmy

55%

Ryzyko
ograniczenia składu
osobowego zespołu
pracującego dla ﬁrmy
Gorsza
komunikacja/kontrola

Brak wiedzy
o specyﬁce ﬁrmy

32%

Dłuższy czas reakcji

Ryzyko utraty danych

7%

Nie widzę wad

4%

2%

29%

4%
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Skłonność do sukcesji biznesu
Ponad 1/3 przebadanych firm myśli o sukcesji. Skłonność
do przekazania zarządzania firmy młodemu pokoleniu jest
zdecydowanie bardziej reprezentowana w ramach małych firm.
Czy firmy myślą o ewentualnej sukcesji biznesu związanej z przekazaniem sterów firmy młodemu pokoleniu?

Wszystkie ankietowane ﬁrmy

36%

64%
Tak
Nie

WIELKOŚĆ FIRMY
do 9
pracowników

od 10 do 49
pracowników

50 i więcej
pracowników

18%

30%
44%
56%

70%
82%
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Perspektywa czasowa sukcesji biznesu
Podmioty, które myślą o sukcesji biznesu planują ją
przeprowadzić raczej w bardziej odległym terminie.
6 na 10 firm, które są skłonne do sukcesji biznesu, myśli
o przekazaniu sterów młodemu pokoleniu w okresie dalszym
niż najbliższe pięciolecie.
Czy firmy myślą o ewentualnej sukcesji biznesu związanej z przekazaniem sterów firmy młodemu pokoleniu?
W jakiej perspektywie czasu planowane są takie działania?

41%

36%
64%

Tak

17%

Nie

Rok

21%

21%

2-3 lata

5-10 lat

Powyżej 10 lat

Obawy wobec sukcesji biznesu
Blisko połowa przedsiębiorców, którzy myślą o sukcesji
biznesu młodemu pokoleniu nie ma większych obaw
związanych z tym procesem. Co czwarta firma wskazuje
brak wiedzy w zakresie przeprowadzenia sukcesji, co piąta
wskazuje brak sukcesorów oraz obawę przed sukcesją firmy
innej osobie.
Czy firmy myślą o ewentualnej sukcesji biznesu związanej z przekazaniem sterów firmy młodemu pokoleniu?
Co wzbudza największe obawy w związku z planowaną sukcesją?

47%

36%

25%

64%

Tak

Nie

Nie mam
większych obaw

Brak wiedzy
odnośnie procesu
przeprowadzenia
sukcesji

21%

20%

Brak
sukcesorów

Obawa przed
powierzeniem
zarządzania
ﬁrmą innej osobie
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Informacje o badaniu
Badanie zostało zrealizowane metodą wywiadów
telefonicznych CATI wśród osób odpowiedzialnych za
księgowość oraz osób na stanowiskach prezesa i dyrektora
finansowego (w tym właścicieli firm i osób związanych
z zarządem). W badaniu wzięły udział firmy z różnych
branż o rocznych przychodach przekraczających 2 mln zł
i zatrudniające więcej niż 2 pracowników. Na pytania
odpowiedziało 200 respondentów w dniach 13-22 lutego
2018 roku.

Profil badanych firm
Wielkość firm wg liczby zatrudnionych

Wielkość firm wg liczby zatrudnionych

2%
10%

14%

51%

35%

Małe (do 9 osób)

Kapitał polski

88%

Średnie (od 10 do 40 osób)
Duże (50 i więcej osób)

Kapitał zagraniczny
Kapitał mieszany

Roczne przychody firm

70%

30%
25%

3%
2-10 mln PLN

11-50 mln PLN

51-100 mln PLN

1%

1%

101-200 mln PLN

Powyżej 200 mln PLN
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Wybrane publikacje KPMG w Polsce
i na świecie
Frontiers in tax:
Opodatkowanie
programów
motywacyjnych
w świetle nowelizacji
ustawy o podatku
dochodowym od osób
fizycznych

Frontiers in tax:
Doprecyzowanie
katalogu dochodów
osiąganych przez
nierezydentów na
terytorium RP

Wykaz umów
o unikaniu
podwójnego
opodatkowania
zawartych
pomiędzy Polską
a innymi krajami

Polski system podatkowy
wg uczestników VIII
Kongresu Podatków
i Rachunkowości KPMG

Oddelegowanie
pracownika
za granicę

Roczne zeznania
podatkowe
Polaków PIT 2017
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Usługi KPMG Family Office
USŁUGI PRAWNE
OGÓLNE DORADZTWO PRAWNE
Udzielanie profesjonalnych i bezpiecznych
porad prawnych dla różnych sektorów
działalności.

OPINIE I ANALIZY
Identyfikacja i analiza wątpliwości prawnych
i związanego z nimi ryzyka w celu
przedstawienia odpowiednich rekomendacji
w formie przejrzystych opinii.

PISMA PROCESOWE I REPREZENTACJA
Przygotowywanie niezbędnych pism procesowych
oraz reprezentacja we wszelkich postępowaniach
cywilnych, karnych i administracyjnych
angażujących członków rodzinnego biznesu.

OBSŁUGA SPÓŁEK
Obsługa prawna spółek handlowych wraz
ze wsparciem w dostosowywaniu struktur
kapitałowych do potrzeb biznesu.

USŁUGI PODATKOWE
BIEŻĄCE DORADZTWO PODATKOWE
Kompleksowe wsparcie związane
z opodatkowaniem rodzinnego biznesu
w zakresie podatków dochodowych, podatku od
towarów i usług, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatku od nieruchomości. Dbanie o pełną
zgodność z prawem działań podejmowanych
przez firmy rodzinne.

TAX COMPLIANCE
Pełna asysta przy kalkulacji podatku PIT,
CIT, oraz VAT oraz weryfikacja dokonanej
już kalkulacji. Przygotowanie lub weryfikacja
rocznych deklaracji podatków dochodowych,
miesięcznych/kwartalnych deklaracji VAT,
VAT-UE oraz pozostałych deklaracji i raportów
wymaganych przepisami prawa.

STRATEGICZNE DORADZTWO PODATKOWE
Przygotowanie długofalowej strategii
podatkowej oraz udzielanie porad w zakresie
bezpiecznego modelu transferu majątku
i sukcesji biznesu rodzinnego.

CENY TRANSFEROWE
Przygotowywanie profesjonalnych i rzetelnych
analiz rynkowości cen stosowanych
w transakcjach pomiędzy podmiotami
powiązanymi (tzw. benchmarking study) oraz
dokumentacji cen transferowych.

USŁUGI KSIĘGOWE
OBSŁUGA KSIĘGOWA/WSPARCIE
WEWNĘTRZNEJ KSIĘGOWOŚCI
Obsługa księgowa firmy w pełnym zakresie
lub w zależności od jej potrzeb. Prowadzenie
ksiąg rachunkowych oraz zapewnienie stałego
kontaktu z audytorami spółki.

PRZEGLĄD POPRAWNOŚCI
DOKONANYCH ROZLICZEŃ
Weryfikacja poprawności dokonywanych
rozliczeń, pozwalająca na unikanie
potencjalnych błędów i nieprawidłowości
rachunkowych.

POMOC PRZY SPORZĄDZANIU
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
Kompleksowe wsparcie wewnętrznej
księgowości przy sporządzaniu rocznych
sprawozdań finansowych dla małych, średnich
jak i dużych przedsiębiorstw. Przygotowywanie
rocznych sprawozdań zarządów oraz rocznej
dokumentacji wymaganej przez sądy rejestrowe
i urzędy skarbowe.

WSPARCIE RZECZOZNAWCÓW
ORAZ BIEGŁYCH
Zapewnienie profesjonalnych dodatkowych
usług rachunkowych, takich jak wyceny środków
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
określanie wartości rynkowej udziałów
w spółkach handlowych czy przygotowywanie
operatów szacunkowych.
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Kontakt
KPMG w Polsce
ul. Inflancka 4A
00-189 Warszawa
T: +48 22 528 11 00
F: +48 22 528 10 09
E: kpmg@kpmg.pl

Paweł Barański
Doradztwo podatkowe
Partner
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Krzysztof Szwaja
Doradztwo podatkowe
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Magdalena Maruszczak
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al. Zwycięstwa 13a
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