
Audyt podatkowy
5 powodów, dla których warto 
zweryfikować swoje rozliczenia podatkowe

1. Identyfikacja ryzyk

z którymi przyjdzie 
zmierzyć się w razie 
kontroli podatkowej lub 
kontroli celno-skarbowej 

2. Opracowanie

planu działań 
i dokumentów 
związanych 
z wystąpieniem 
o zwrot podatku VAT

3. Przygotowanie

do kontroli 
podatkowej 
lub kontroli 
celno-skarbowej

4. Możliwość

poprawienia błędów

5. Szansa

na dopuszczalne prawem 
zoptymalizowanie 
obciążeń podatkowych



Co daje audyt podatkowy?

1. Identyfikacja ryzyk

z którymi przyjdzie 
zmierzyć się w razie 
kontroli podatkowej lub 
kontroli celno-skarbowej 

Agresywna polityka podatkowa i przeprowadzone transakcje optymalizacyjne rodzą dziś istotne ryzyka podatkowe. 
Dodatkowo zmiana linii orzeczniczej i rutyna, która może prowadzić do drobnych, ale powtarzających się nieprawidłowości, powodują, 
że rozliczenia podatkowe mogą być obarczone istotnym błędem.

Ryzyko może być też związane z nieświadomym uczestnictwem w transakcjach z nieuczciwym kontrahentem. 
Dobrze jest więc zweryfikować procedury w firmie, łańcuch dostaw i dochowanie należytej staranności pracowników. Warto zaufać 
doświadczonemu i niezależnemu doradcy, który obiektywnie oceni rozliczenia podatkowe w Twojej firmie.

2. Opracowanie

planu działań 
i dokumentów związanych 
z wystąpieniem 
o zwrot podatku VAT

Zanim zostanie złożony wniosek o zwrot VAT, warto upewnić się, że wcześniejsze rozliczenia nie zawierają błędów, 
a kwota zwrotu wykazana jest w prawidłowej wysokości.

Specjaliści Grant Thornton mogą szczegółowo przejrzeć rozliczenia w zakresie podatku VAT jeszcze przed złożeniem deklaracji, 
w której wykazano podatek VAT do zwrotu. Wykrycie nieprawidłowości przed wystąpieniem o zwrot VAT pozwoli na wyeliminowanie 
ryzyka związanego nie tylko z wydłużeniem terminu zwrotu lub niższym zwrotem VAT, ale również z nałożeniem sankcji w postaci 
dodatkowego zobowiązania sięgającego nawet 100% wartości błędu.

3. Przygotowanie

do kontroli podatkowej 
lub kontroli 
celno-skarbowej

Nawet po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia 
postępowania, ale przed formalnym wszczęciem kontroli 
podatkowej, podatnik może skutecznie złożyć korektę 
deklaracji. W przypadku kontroli celno-skarbowej, 
kontrolowanemu przysługuje prawo do skorygowania 
deklaracji w zakresie objętym kontrolą, w terminie 14 dni od 
dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Warto skorzystać z tej szansy i zweryfikować rozliczenia podatkowe zanim zrobi to organ. 



Co daje audyt podatkowy?

4. Możliwość

poprawienia błędów

W dobie szybko zmieniającego się prawa podatkowego nie trudno 
przeoczyć zmiany przepisów lub zmianę stanowiska organów 
podatkowych.

Niekiedy drobna zmiana przepisów lub profisklane 
rozstrzygnięcia organów podatkowych mogą skutkować 
poważnymi konsekwencjami w rozliczeniach podatnika. 

5. Szansa

na dopuszczalne prawem 
zoptymalizowanie 
obciążeń podatkowych

Z doświadczenia wiemy, że podatnicy często zbyt ostrożnie 
podchodzą do korzystania ze swoich uprawnień. Zespół 
doświadczonych doradców Grant Thornton na bieżąco śledzi 
stanowiska organów podatkowych i orzecznictwo sądowe, by móc 
zarekomendować bezpieczne i optymalne rozwiązania, także w Twojej 
firmie. Warto przyjrzeć się szczegółowo rozliczeniom podatkowym.

Rzetelny audyt nie tylko wskaże nieprawidłowości, ale może 
pozwolić też, zgodnie z prawem i bez ryzyka, zracjonalizować 
zobowiązania podatkowe.

Jeśli nieprawidłowości zostaną szybko wykryte, nie spowodują istotnych strat i uchronią 
przed sankcjami karno-skarbowymi.



Co warto zweryfikować?

Twój 
biznes

CIT 

• kwalifikacja kosztów usług niematerialnych, w szczególności pod kątem 
limitowania z art. 15e Ustawy CIT oraz sposób udokumentowania wydatków

• rozliczenie kosztów finansowania dłużnego (cienka kapitalizacja)

• ujęcie przychodów i kosztów zaliczanych do źródła zysków kapitałowych 

• identyfikacja ewentualnych obowiązków w zakresie podatku u źródła

• ceny transferowe

• zastosowanie optymalnych dla biznesu rozwiązań 
i ulg, w tym w szczególności ulgi na badania i rozwój

• identyfikacja ryzyka kontynuowania rozwiązań 
optymalizacyjnych wdrożonych w poprzednich  
okresach rozliczeniowych

PIT i ZUS

• weryfikacja obowiązków płatnika w zakresie PIT

• weryfikacja podstawy składek ZUS

Pozostałe – PCC, podatek 
od nieruchomości

• identyfikacja zdarzeń i obowiązków w zakresie PCC

• weryfikacja podstawy opodatkowania dla celów podatku 
od nieruchomości

Zakres prac obejmuje całość rozliczeń podatkowych. 
Powyżej przedstawiamy wybrane zagadnienia, 
które w oparciu o nasze doświadczenia, sprawiają 
najwięcej trudności podatnikom.

Skontaktuj się z naszym ekspertem, by poznać obszary 
specyficzne dla profilu działalności Twojej firmy.

VAT

• ocena procedur stosowanych w Spółce, w tym w szczególności pod kątem należytej staranności podatnika

• weryfikacja sposobu opodatkowania zbywanych/nabywanych nieruchomości

• weryfikacja transakcji rozliczanych w ramach mechanizmu odwrotnego obciążenia

• przegląd rozliczeń transakcji łańcuchowych

• ocena prawidłowości ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego 



Z przyjemnością przedstawimy ofertę na audyt 
podatkowy dedykowaną dla Twojej firmy.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, skontaktuj się z naszymi ekspertami:

Więcej o oferowanych przez nas usługach przeczytasz na:

www.GrantThornton.pl

Wsparcie dla Twojego 
biznesu w 4 krokach

1. Zidentyfikujemy
potencjalne nieprawidłowości w obszarze rozliczeń 
podatkowych, jak i obszary, w których zgodnie 
z prawem można obniżyć zobowiązania podatkowe

2. Wskażemy 
obszary, które mogą być przedmiotem 
szczególnego zainteresowania organów 
podatkowych

3. Przygotujemy
rozwiązania zapewniające 
bezpieczeństwo realizowanych transakcji

4. Przedstawimy
praktyczne rekomendacje 
co do sposobu postępowania
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