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KPMG Aviation Team to interdyscyplinarny zespół ekspertów z obszaru audytu,
prawa, podatków i konsultingu, którzy specjalizują się w świadczeniu usług dla
podmiotów działających w szeroko rozumianym sektorze lotniczym. Wyróżnikiem
zespołu jest wiedza branżowa oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji
projektów doradczych m.in. dla agencji żeglugi powietrznej, linii lotniczych, portów
lotniczych i innych spółek z tego sektora.
Obsługa prawnalinii
lotniczych, portów
lotniczych, agencji
żeglugi powietrznej
i innych spółek
sektora lotniczego
obejmująca:
Pomoc dotycząca prawnych
aspektów finansowania projektów
ze środków unijnych, w tym
w kontekście zasady trwałości
Wsparcie w zakresie prawa
lotniczego dotyczące współpracy
pomiędzy portami lotniczymi
Wsparcie w realizacji krajowych
i międzynarodowych projektów dla
agencji żeglugi powietrznej
Analizy i opinie dotyczące praw
własności intelektualnej, w tym
w zakresie oprogramowania do
zarządzania ruchem lotniczym
Pomoc dotycząca zasad współpracy
pomiędzy portami lotniczymi
a przewoźnikami
Opinie prawne dotyczące
potencjalnej pomocy państwa dla
portów lotniczych i linii lotniczych
Wsparcie w zakresie regulaminów
pracy i zbiorowych układów pracy,
w tym dotyczące czasu pracy
załóg oraz relacji ze związkami
zawodowymi

Obsługa podatkowa
portów lotniczych,
agencji żeglugi
powietrznej, linii
lotniczych i innych
spółek sektora
lotniczego obejmująca:
Podatkowe aspekty
dokapitalizowania podmiotów
gospodarczych
Rozliczenie inwestycji w podatku
dochodowym oraz wpływ
na podatek od nieruchomości
Restrykcyjne rozliczenie
finansowania dłużnego i grupowych
systemów zarządzania płynnością
finansową
Ceny transferowe –
dokumentowanie i raportowanie
Granty i dotacje rządowe dla
nowych inwestycji
Wsparcie w opiniowaniu iwdrażaniu
procedur przeciwdziałania praniu
pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Opiniowanie i raportowanie
schematów podatkowych – MDR
Doradztwo celem zapewnienia
prawidłowych rozliczeń w podatku
VAT

Projekty doradcze dla
linii lotniczych,portów
lotniczych, agencji
żeglugi powietrznej
i innych spółek sektora
lotniczego obejmujące:

Kalkulacje wartości odszkodowań
wynikających z awarii/ usterek/
uziemienia poszczególnych
samolotów/ rodzajów samolotów
Usługi doradcze z zakresu
asset management i predictive
maintenance
Optymalizacja procesów w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości
Wdrażanie zautomatyzowanych
rozwiązań w tym z obszaru robotyki
w zakresie finansów/
sprawozdawczości/ customer care
Doradztwo rachunkowe
Analizy ekonomiczno-finansowe
(w tym opracowanie Testu
Prywatnego Inwestora na potrzeby
transakcji w sektorze lotniczym)
Badanie sprawozdań
finansowych portów
lotniczych i linii
lotniczych
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KPMG Aviation Team

English version

KPMG Aviation Team is an interdisciplinary body of experts on audit, law,
taxes and consulting, who focus on providing services to entities operating in
the broadly understood aviation sector. The Team’s distinguishing feature is
its profound industry knowledge and long-term experience in implementing
consulting projects, also for airlines, airports, air navigation agencies and
other aviation sector companies.
Legal services for
airlines, airports, air
navigation agencies
and other companies
of the aviation sector:
legal assistance in all aspects of
project financing from EU funds,
also in the context of principle of
durability
application of aviation law in
cooperation between airports
support for air navigation
agencies in implementation of
local and international projects
analyses and opinions regarding
intellectual property rights,
also with regard to air traffic
management software
assistance in cooperation rules
between airports and carriers
legal opinions on potential State
Aid for airports and airlines
support in the field of labour law,
including regulations on flight
hours (FTL), collective labour
agreements and relations with
trade unions

Tax services for
airports, air navigation
agencies, airlines and
other companies
of the aviation sector:
tax aspects of business entities
recapitalization
investment settlement in income
tax and its impact on property tax
restrictive settlement of debt
financing and group liquidity
management systems
transfer pricing - documenting
and reporting
government grants and subsidies
for new investments
support in issuing opinions and
implementing procedures on
counteracting money laundering
and terrorist financing
mandatory disclosure rules
(MDR), including issuance
of opinions and fulfilment of
reporting obligations
consultations to ensure correct
VAT settlements

Advisory projects for
airlines, airports, air
navigation agencies
and other companies
of the aviationsector:
calculation of damages resulting
from breakdowns / faults /
grounding of a certain aircraft /
certain types of aircraft
advisory services on asset
management and predictive
maintenance
process optimization in accounting
and reporting
implementation of automated
solutions, also in the field of
robotics, for finance / reporting/
customer care
accounting advisory services
economic and financial analyses
(including development of the
Market Economy Investor Test)
for the needs of a prospective
transaction in the aviation sector

Audit of financial
statements ofairports
and airlines
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