EKSPERT radzi

Ubezpieczenie ochrony podatkowej

Kontroli skarbowej 
nie sposób uniknąć,
można jednak
zminimalizować ryzyko
ewentualnych kosztów
związanych ze sporem
podatkowym lub
skarbowym.

N

ieustanne zmiany przepisów
prawa podatkowego, ich
zawiły charakter oraz niejednoznaczne decyzje skarbowe i częste
kontrole to zmora polskich przedsiębiorców. Z powodu niestabilnego i skomplikowanego systemu podatkowego łatwo popełnić
błąd, który może skutkować niezamierzonymi zaległościami podatkowymi, za które grożą kary
i grzywny nakładane na przedsiębiorcę (księgowego, członków
zarządu oraz inne osoby). Sprawiedliwości można dochodzić
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w sporach podatkowych, których
koszty są jednak bardzo wysokie
(średni koszt to zwykle 70 000 zł),
przy czym samodzielne prowadzenie sporu dodatkowo odrywa
właścicieli firm i pracowników od
wykonywania bieżących obowiązków i destabilizuje codzienną działalność przedsiębiorstwa.
W związku z powyższym chcielibyśmy zaproponować Państwu rozwiązanie ubezpieczeniowe, dzięki
któremu w przypadku kontroli podatkowej uzyskają Państwo fachowe doradztwo i wsparcie specjalistów, i to już od pierwszych
chwil rozpoczęcia kontroli.
Doświadczenie pokazuje, że
wiele wątpliwości można wyjaśnić od razu w trakcie wizyty
urzędników, bez konieczności
wynajmowania profesjonalnej firmy doradztwa podatkowego.
Należy pamiętać, że zgodnie
z art. 9. § 3. Kodeksu Karnego
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Skarbowego za nieprawidłowości
stwierdzone w trakcie kontroli podatkowej czy skarbowej odpowiedzialność karnoskarbową ponosi
zarówno księgowy, jak i pracodawca, członek zarządu czy prokurent
lub inne osoby w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialne za sprawy podatkowe w firmie.
Na sprawcę może zostać nałożona
kara grzywny, kara pozbawienia
wolności albo obie łącznie, pozostałe osoby mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za
niewłaściwy nadzór czy wręcz za
kierownictwo sprawcze. Zgodnie
z art. 22. § 2. KKS sąd może orzec
zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej, zakaz wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska.
Ponadto członek zarządu widnieje
w rejestrze sądowym, co w razie
orzeczenia winy uniemożliwia mu
piastowanie stanowiska członka
zarządu przez następne 5 lat!
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PRZEDMIOTOWY ZAKRES PRODUKTÓW

Allianz Doradca
Zakres podstawowy dla firm
o przychodach do 1,275 mln zł:
• pakiet 12 pytań

Zakres podstawowy dla firm
o przychodach do 1,275 mln zł:
• pakiet 24 pytań

Zakres podstawowy dla firm
o przychodach do 1,275 mln zł:
• pakiet 12 pytań
• pakiet 6 pytań

Allianz Podatnik
Zakres podstawowy:

Zakres dodatkowy:

• pokrycie roszczeń pracodawców do
• 3 spory z ZUS i egzekucja należności
sumy ubezpieczenia oraz kosztów odz ZUS
tworzenia dokumentów do 50 tys. zł nie
• ochrona członków zarządu
więcej niż suma ubezpieczenia
• ochrona podatków prywatnych

• refundacja nakładanych kar (karnoskarbowych) do 50% sumy ubezpieczenia

brak limitu sumy ubezpieczenia

• refundacja kosztów na obronę dobrego
imienia do 10 tys. zł

Zakres dodatkowy:
• reprezentacja adwokata, koszty obrony,
i koszty postępowania przygotowawczego w sprawach karnych gospodarczych
do sumy ubezpieczenia

brak limitu sumy ubezpieczenia

Trzecim ciekawym rozwiązaniem
jest produkt pozwalający na uzyskanie porady od niezależnego
eksperta. W tym przypadku mogą
Państwo wykupić pakiet pytań
i w razie wątpliwości korzystać
z wykładni specjalistów w dziedzinie podatkowo-skarbowej.
Powyżej znajdą Państwo dwa schematy objaśniające zakres przedmiotowy oraz czasowy propono-

Zakres podstawowy:

• 3 spory podatkowe i egzekucja należ- • reprezentacja adwokata w sprawach
ności podatkowych
karnoskarbowych do wysokości sumy
ubezpieczenia

• pakiet 3 pytań (tylko dla posiadaczy
Allianz Podatnik)

Dlatego też dodatkowo chcielibyśmy zaproponować Państwu
polisę, której przedmiotem jest
odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego wobec pracodawcy
za szkody wynikłe z działania lub
zaniechania Ubezpieczonego, organizacja i refundacja przez Ubezpieczyciela kosztów związanych
z ochroną prawną, refundacja kar
pieniężnych nałożonych na Ubezpieczonego przez US lub sąd oraz
ewentualnych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego wobec pracodawcy.

Allianz Skarbowy

RYZYKO PODATKOWO-SKARBOWE
CZASOWY ZAKRES PRODUKTÓW

wanych produktów ubezpieczenia.
Każdy z tych produktów możemy
zaproponować Państwu oddzielnie, choć wykupując polisę Allianz
Podatnik, uzyskują Państwo istotne zniżki na polisę Allianz Skarbowy. Dlatego przynajmniej na etapie kwotacji skłanialibyśmy się ku
ich połączeniu.
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Do przedstawienia wstępnej oferty
potrzebne nam będą jedynie wysokość obrotów i liczba osób, które miałyby zostać objęte ubezpieczeniem.
Skontaktuj się z nami:
+48 (22) 430 20 00
maipoland@mai-cee.com
http://www.mai-cee.com.pl/nasze-publikacje/
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