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Zespół specjalistów KPMG zajmujący się polskimi firmami 
rodzinnymi rozumie, że każda rodzina jest inna, w związku 
z czym udzielamy porad dopasowanych do potrzeb klienta 
pozwalających firmom rodzinnym ugruntować swoją 
pozycję na rynku jednocześnie wzmacniając i zachowując 
energię członków firmy. 

Nie istnieją dwie identyczne rodziny, jak również nie 
istnieją dwie identyczne firmy rodzinne. Niemniej, 
niezależnie od tego co jest przedmiotem działalności 
Twojej firmy rodzinnej może nadejść czas, w którym 
będziesz potrzebować zewnętrznego wsparcia.

Sposób, w jaki KPMG udziela wsparcia wynika ze 
zrozumienia faktu, że pojęcie „Firma Rodzinna” jest 
bardzo elastyczne, w związku z czym jesteśmy zdania, że 
uniwersalne podejście w odniesieniu do Firm Rodzinnych 
nie jest możliwe. 

Mając na uwadze powyższe, zamiast przedstawiać 
gotową listę usług, oferujemy nieograniczony dostęp 
do zespołu specjalistów, którzy posiadają długoletnie 
doświadczenie w pełnym zakresie odpowiadającym 
potrzebom i wyzwaniom, z którymi muszą zmierzyć się 
nasi klienci.

Zespół, który znasz 
Do Twojej dyspozycji oddajemy zaufany zespół specjalistów z Twojego regionu. Poznasz ich osobiście i przekonasz się, że 
potrafią odpowiedzieć na najtrudniejsze pytania prawne, podatkowe i księgowe. Osoby, które poznasz będą tymi, z którymi 
będziesz na bieżąco kontaktował się w sprawie bieżącej obsługi. 

Ty ustalasz ryczałt na nasze usługi
Ryczałt na nasze usługi określony jest początkowo na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania. Następnie, po okresie 
próbnym może on zostać dostosowany (rozszerzony/ograniczony) do rzeczywistych potrzeb Twojej firmy.

Ty decydujesz na jakie usługi wykorzystujesz ryczałt
Ustalony ryczałt obejmuje określoną liczbę godzin pracy. To Ty decydujesz na jakie usługi przeznaczysz godziny objęte 
ryczałtem i czy będą to tylko usługi księgowe, bądź tylko usługi podatkowe albo tylko usługi prawne, czy też będziesz chciał 
skorzystać z pomocy ekspertów z dwóch bądź wszystkich trzech obszarów wsparcia. W ramach księgowości, podatków 
i porad prawnych oferujemy wsparcie we wszystkich obszarach. 

Lokalne wsparcie Twojego biznesu
Specjaliści, z którymi będziesz pracować, to osoby obecne na stałe w Twoim regionie. Znają, rozumieją i pracują na rynku, 
na którym Ty pracujesz. Rozumieją Twój biznes, lokalne uwarunkowania i globalne możliwości Twojej branży i sektora. Ich 
wiedza i doświadczenie pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału firmy i potencjału rynku, na którym operujesz.

Usługi szyte na „miarę”
Oferujemy kompleksową obsługę księgowo-prawno-podatkową dostosowaną do potrzeb Twojej firmy. Dzięki naszym 
usługom możesz zredukować koszty i skoncentrować się na działalności podstawowej.

Kompleksowe wsparcie KPMG w zakresie 
prawnym, podatkowym i księgowym 
dla firm rodzinnych i sektora MŚP
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Usługi KPMG Family Office

OGÓLNE DORADZTWO PRAWNE

Dążąc do zapewnienia jak najpełniejszej obsługi naszych 
Klientów, stworzyliśmy w KPMG zespoły doradców 
posiadających specjalistyczną wiedzę i praktyczną 
umiejętność rozwiązywania problemów specyficznych 
dla danego sektora działalności. Dzięki temu, udzielane 
przez KPMG porady pozwalają na profesjonalne 
i bezpieczne zarządzanie biznesem rodzinnym.

OPINIE I ANALIZY

W ramach opieki nad majątkiem rodzinnym 
identyfikujemy i analizujemy wszelkie 
wątpliwości prawne i związane z nimi ryzyka,  
a następnie przedstawiamy odpowiednie wnioski 
i rekomendacje w formie przejrzystych opinii.

PISMA PROCESOWE I REPREZENTACJA

Nasze wsparcie obejmuje przygotowywanie 
niezbędnych pism procesowych oraz reprezentację 
we wszelkich postępowaniach cywilnych, karnych 
i administracyjnych, w które zaangażowani są 
członkowie rodzinnego biznesu.

OBSŁUGA SPÓŁEK

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze 
prawnej spółek handlowych oraz gwarantujemy 
wsparcie w dostosowywaniu struktur 
kapitałowych do potrzeb biznesu.

USŁUGI PRAWNE
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BIEŻĄCE DORADZTWO PODATKOWE

Kompleksowe wsparcie związane z opodatkowaniem 
rodzinnego biznesu w zakresie podatków 
dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku 
od spadków i darowizn, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz podatku od nieruchomości. 
Dbanie o pełną zgodność z prawem działań 
podejmowanych przez firmy rodzinne.

TAX COMPLIANCE

Pełna asysta przy kalkulacji podatku PIT, CIT, oraz 
VAT oraz weryfikacja dokonanej już kalkulacji. 
Przygotowanie lub weryfikacja rocznych deklaracji 
podatków dochodowych, miesięcznych/
kwartalnych deklaracji VAT, VAT-UE oraz 
pozostałych deklaracji i raportów wymaganych 
przepisami prawa.

STRATEGICZNE DORADZTWO 
PODATKOWE

Przygotowanie długofalowej strategii podatkowej oraz 
udzielanie porad w zakresie bezpiecznego modelu 
transferu majątku i sukcesji biznesu rodzinnego.

CENY TRANSFEROWE

Przygotowywanie profesjonalnych i rzetelnych 
analiz rynkowości cen stosowanych 
w transakcjach pomiędzy podmiotami 
powiązanymi (tzw. benchmarking study) oraz 
dokumentacji cen transferowych.

USŁUGI PODATKOWE
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USŁUGI KSIĘGOWE

OBSŁUGA KSIĘGOWA/WSPARCIE 
WEWNĘTRZNEJ KSIĘGOWOŚCI 

Obsługa księgowa firmy w pełnym zakresie lub 
w zależności od jej potrzeb. Prowadzenie ksiąg 
rachunkowych oraz zapewnienie stałego kontaktu 
z audytorami spółki.

PRZEGLĄD POPRAWNOŚCI 
DOKONANYCH ROZLICZEŃ 

Weryfikacja poprawności dokonywanych 
rozliczeń, pozwalająca na unikanie potencjalnych 
błędów i nieprawidłowości rachunkowych. 

POMOC PRZY SPORZĄDZANIU 
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Kompleksowe wsparcie wewnętrznej księgowości przy 
sporządzaniu rocznych sprawozdań finansowych dla małych, 
średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Przygotowywanie 
rocznych sprawozdań zarządów oraz rocznej dokumentacji 
wymaganej przez sądy rejestrowe i urzędy skarbowe.

WSPARCIE RZECZOZNAWCÓW 
ORAZ BIEGŁYCH 

Zapewnienie profesjonalnych dodatkowych 
usług rachunkowych, takich jak wyceny środków 
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, 
określanie wartości rynkowej udziałów 
w spółkach handlowych czy przygotowywanie 
operatów szacunkowych. 


