
Każda firma może we własnym zakresie 
podjąć działania mające na celu 
ograniczenie niekorzystnych skutków 
pandemii COVID-19 na jej biznes. 

Firmy borykają się z problemami 
organizacyjnymi, ograniczeniem 
produkcji, nieobecnością pracowników, 
brakiem ciągłości w łańcuchu dostaw, 
spadkiem sprzedaży, co wpływa  
na ograniczenie przychodów i ryzyko  
utraty płynności finansowej.

Ponowne sprawdzenie wysokości 
poniesionych przez firmę kosztów 
umożliwia odzyskanie ich części, 
a weryfikacja kilku obszarów 
może realnie poprawić sytuację 
przedsiębiorstwa.

Podatek od nieruchomości

nadpłaca podatek  
od nieruchomości, co wynika 
z częstych zmian przepisów 
prawno-podatkowych 
i niewłaściwego określenia 
kategorii podatkowych

Ulga B+R
z takiego odliczenia 
kosztów kwalifikowanych 
poniesionych na działalność 
badawczo-rozwojową  
od podstawy opodatkowania 
mogą skorzystać podatnicy 
CIT/PIT

Składka wypadkowa

płaci minimalną stopę 
procentową składki 
wypadkowej, a oszczędności 
w tym obszarze mogą 
wynieść nawet 3% rocznej 
masy wynagrodzeń

Obszary, w których  
możliwe jest 
odzyskanie nadpłat 
do 5 lat wstecz

Jak poprawić  
płynność 
finansową  
w 2020

FURTHER TOGETHER

44% 
firm

100% 
do 

150%

2% 
firm



Ayming proponuje przeprowadzenie kompleksowej weryfikacji kosztu podatku  
od nieruchomości, składki wypadkowej oraz ulgi B+R. 

Celem tych działań jest wygenerowanie oszczędności, poprawienie płynności finansowej 
i zabezpieczenie wyniku finansowego przedsiębiorstw.

•  Prognoza oszczędności w 2 tygodnie, raport z analizy w 1 miesiąc

•  Koncentracja na latach przeszłych w celu szybkiego odzyskania nadpłat

•  Korzyści finansowe w bieżącym roku

•  Analizy prowadzone są w oparciu o dokumentację

•  Wywiady eksperckie i audyty techniczne odbywają się on-line

•  Uzyskane oszczędności przełożą się na wynik finansowy firmy w 2020

•  Zminimalizowane zaangażowanie Klienta, aby mógł się on skoncentrować na swoich 
działaniach kluczowych

•  Przeprowadzenie dalszych analiz wymagających obecności Ayming u Klientów w celu 
wygenerowania większych oszczędności

•  Eksperci Ayming przeprowadzą pogłębioną analizę, zaproponują i wdrożą  
kolejne rozwiązania

Przyspieszona usługa
Firmy mogą uwzględnić potencjalne oszczędności  
w planowaniu kryzysowym

Realizacja działań on-line
Projekt realizowany bez spotkań w siedzibie Klienta

Realizacja działań bezpośrednich
Kontynuacja weryfikacji kosztów po ustaniu zagrożenia 
epidemicznego

Wsparcie prewencyjne Ayming



Wysokość wsparcia prewencyjnego
case study

BRANŻA ZATRUDNIENIE WOJEWÓDZTWO

Łączna wartość  
uzyskanych oszczędności

450 
tys. zł

ZMIANY  
PO WERYFIKACJI

UZYSKANE NADPŁATY 
ZA LATA PRZESZŁE

PODATEK  
OD NIERUCHOMOŚCI

Roczna wysokość 
340 tys. zł

Wysokość podatku  
od nieruchomości  

obniżona  
o 90 tys. zł rocznie

OSZCZĘDNOŚCI 
ZA OSTATNI ROK

SKŁADKA  
WYPADKOWA

Roczna wysokość 
470 tys. zł

Stopa procentowa  
składki wypadkowej  

obniżona  
z 2,40% do 2,00%

ULGA  
BADAWCZO-ROZWOJOWA
Koszty osobowe – 5 mln zł

Materiały i surowce – 2 mln zł
Ekspertyzy i opinie – 1 mln zł

Amortyzacja – 1 mln zł
Stawka CIT/PIT – 19%

100% kosztów 
kwalifikowanych 

odjętych od podstawy 
opodatkowania

730 
tys. zł

1 710 
tys. zł

2 890 
tys. zł

Przetwórstwo przemysłowe Około 500 osób Śląskie



•   2500 Klientów w Polsce.

•   527 mln zł przeanalizowanych kosztów.

•   Ayming jako pierwsza firma w Polsce wprowadziła 
na rynek rozwiązania ukierunkowane na obniżenie 
podatku od nieruchomości i składki wypadkowej 
oraz miała bezpośredni wpływ na kształt ulgi B+R.

•   Gwarancja do czasu ustawowego przedawnienia 
roszczeń (okres 5 lat).

•   Rozwiązania zgodne z aktualnym orzecznictwem.

Doświadczenie i specjalizacja

Gwarancja bezpieczeństwa

•   Kompleksowe podejście, dzięki połączeniu wiedzy 
technicznej, kadrowej, księgowej i podatkowej.

•   Wdrożenie proponowanych rozwiązań.

Maksymalna wysokość odliczeń

Korzyści ze współpracy 
z Ayming

Ayming Polska Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
Tel.: +48 22 330 60 00 
kontakt@ayming.com

ayming.pl


