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Spółka nabywała towary w celu ich wykorzystania w ramach prowadzonej działalności produkcyjnej.
W ramach kontroli okazało się, że przedmiotowe wyroby powinny zostać objęte specjalistycznymi regulacjami,
w związku z którymi Spółka powinna spełnić dodatkowe obowiązki formalne. Brak dopełnienia tych
obowiązków może po stronie Spółki prowadzić do powstania ryzyka zapłaty wysokich kar finansowych.

Opracowaliśmy Weryfikator kodów CN, który po wpisaniu kodu CN wyrobu, określeniu sposobu jego nabycia
i jego przeznaczenia pokaże jakie obowiązki w odniesieniu do wyrobu o wpisanym kodzie CN wynikają z
ustawy akcyzowej, regulacji energetycznych, regulacji dotyczących zapasów paliw, opłaty paliwowej oraz
systemu SENT.

Co ważne, Weryfikator kodów CN będzie na bieżącą aktualizowany o najnowsze zmiany legislacyjne, a
ponadto informacje w tym zakresie, w formie alertów prawno-podatkowych (dostosowanych do przedmiotu
prowadzonej działalności spółki) będą wysyłane bezpośrednio do użytkowników narzędzia.

Spółka nabywała olej opałowy będąc przekonaną, że dostawca rozlicza podatek akcyzowy we właściwej
wysokości. W ramach kontroli u Spółki okazało się, że akcyza nie została w ogóle uiszczona przez dostawcę.
W związku z czym organ podatkowy zobowiązał Spółkę do zapłaty zaległej akcyzy wraz z odsetkami.

Jak możemy pomóc? 

Przed wdrożeniem naszego narzędzia możemy zaprezentować jego próbkę, która pozwoli zobaczyć korzyści
płynące z jego zaimplementowania.

Po uzyskaniu akceptacji ze strony Spółki, jesteśmy w stanie wdrożyć narzędzie w każdym przedsiębiorstwie, bez
potrzeby wykorzystywania specjalistycznego systemu informatycznego oraz przy minimalnym zaangażowaniu
pracowników Spółki. Stworzyliśmy również wersję mobilną narzędzia, dzięki czemu każdy pracownik spółki w
każdym miejscu i w dowolnej chwili będzie mógł sprawdzić jakie obowiązki niesie za sobą
nabycie/zużycie/produkcja/sprzedaż danego wyrobu.
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Obowiązki związane z nabywaniem wyrobów coraz bardziej zaskakują Twoich pracowników?
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