Marsh
Ubezpieczenie skarbowe

Marsh Polska
w liczbach:
Ponad 750 000 000 PLN
składki plasowanej brutto
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OBOWIĄZEK RAPORTOWANIA
PODATKOWYCH (MDR)
Ubezpieczenie Skarbowe jako jedyne
zapewnia
organizację pomocy prawnej i opłacenie związanych
z tym kosztów oraz zwrot kar i grzywien nałożonych
przez sądy w postępowaniu karno-skarbowym
przeciwko osobie ubezpieczonej.

KOSZT OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Wysokość składki za ubezpieczenie jest uzależniona
od wielkości sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie jest
zawierane na rok - składka jest płatna jednorazowo lub
w 2 ratach.

PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie nowelizacja
Kodeksu Karnego Skarbowego oraz ordynacji
podatkowej, na mocy której na wskazane podmioty
został nałożony obowiązek zgłaszania schematów
podatkowych (Mandatory Disclosure Rules).
Zgodnie z nową regulacją podmiot opracowujący,
oferujący, zarządzający lub przekazujący schemat
podatkowy, tj. doradca podatkowy, adwokat,
radca prawny, dyrektor finansowy w ramach grupy
kapitałowej, pracownik instytucji finansowej, czyli
tzw. promotor jest zobowiązany do przekazania
szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji
o schemacie podatkowym.

• Koszty wynagrodzenia adwokata ustanowionego
przez Ubezpieczonego w sprawach związanych
z postępowaniem karno-skarbowym
prowadzonym w związku z wykonywaniem
czynności księgowych przez Ubezpieczonego.
• Koszty sądowe, łącznie z należnościami dla
świadków i biegłych w postępowaniu sądowym
oraz koszty postępowania egzekucyjnego
poniesione w wyżej wymienionych sprawach.
• Koszty odszkodowań, grzywien, kar
administracyjnych lub sądowych oraz innych kar
pieniężnych, które musi zapłacić Ubezpieczony.

Jeśli promotor zobowiązany jest do zachowania
tajemnicy zawodowej i nie zostanie zwolniony
z niej przez Korzystającego, obowiązek raportowania
przechodzi na Korzystającego.
Informacja przekazywana do Krajowej Administracji
Skarbowej powinna zawierać schemat podatkowy oraz
wysokość korzyści finansowej.

KOMU POLECAMY UBEZPIECZENIE?
Ubezpieczyć można każdego pracownika w firmie, ale
najbardziej na ryzyko karno-skarbowe narażeni są:
• Członkowie Zarządu (w spółkach kapitałowych).
• Właściciele firm (w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej).
• Dyrektorzy finansowi.
• Główni księgowi.
• Pracownicy działu księgowego lub działu
controllingu.

SCHEMATÓW

DLACZEGO MARSH?
• Bogate doświadczenie i wiedza w zakresie
ubezpieczeń finansowych.
• Korzystne stawki - wynegocjowane pomiędzy
ubezpieczycielami a Marsh.
• Pomoc w likwidacji szkód.

Sankcja za niespełnienie obowiązku może wynieść
nawet 10 000 000 PLN, a w niektórych przypadkach
ponad 20 000 000 PLN. Kary te mogą się sumować.
Ubezpieczenie skarbowe chroni osoby indywidualne
w przypadku wystąpienia szkód / nałożenia kar na
gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego wynikających
z powyższych działań.

26 lat doświadczenia
na polskim rynku

Obsługa ponad 1700 Klientów
w całej Polsce

Obecność w 130 krajach na świecie

5 biur w Polsce: Warszawa, Poznań,
Gdańsk, Kraków, Wrocław

Likwidacja ponad 9 000 szkód
majątkowych rocznie
94 brokerów ubezpieczeniowych
11 ekspertów w zakresie
reasekuracjI
Wartość największej likwidowanej
przez nasz zespół szkody: ponad
2 000 000 000 PLN
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Niniejsza informacja stanowi materiał marketingowy Marsh Sp. z o.o. i nie może być traktowana jako oferta w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego.

