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Tabela 3.3 Uczciwość klienta

Reputacja klienta

reputacja klienta, właścicieli wzbudza 
poważne zastrzeżeńia

istnieja wątpliwości co do reputacji 
klienta

reputacja klienta, właścicieli, kie-
rownictwa, organów nadzoru nie 

wzbudza zastrzeżeń.

Zmiany biegłego rewi-
denta

biegły zmienia sie co roku biegły zmiania się co dwa lata zgod-
nie z umową

niegły bada zazwyczaj bada dłużej 
niż 5 lat

Odmowy innych bieg-
lych rewidentów

klient ma klopoty ze znalezieniem 
bieglego rewidenta

wystąpiły odmowy świadczenia usług 
przez innych bieglych rewidentów

nie wystąpiły odmowy świadczenia 
usług przez innych bieglych rewi-

dentów

Opinia poprzedniego 
biegłego rewidenta

skierowano pismo z zastrzeżeniami 
do przeprowadzonego badania za 

poprzedni rok obrotowy

wystapiły uwagi ale nie sformuowano 
zastrzeżeń do przeprowadzonego 

badania za poprzedni rok obrotowy
nie ma uwag do przeprowadzonego 
badania za poprzedni rok obrotowy

Presja na termin 
zakończenia badania

klient dąży do maksymalnego 
skrócenia czasu badania

klient zgłasza się późno i dąży do 
skrócenia czasu badania

klient zgłasza sie przed zakończeniem 
roku  i nie wywiera presji na skróce-

nie czasu badania.

Oszacowania pra-
cochłonności

klient nie udostępnił danych i infor-
macji niezbędnych do oszacowania 

pracochłonności badania

klient ogranicza dostęp do danych i 
informacji niezbędnych do oszaco-

wania pracochłonności badania

klient dostarczył niezbędne dane do 
oszacowania pracochłonności

 i złożoności badania

Polityka podatkowa i 
rachunkowa

klient stosuje agresywną interpretacje 
standardów rachunkowości i stosuje 

agresywną politykę podatkową
klient stosuje umiarkowaną optyma-

lizację podatkową
klient stosuje w sposób poprawny 
przepisy podatkowe i rachunkowe

Zgodność z prawem

występują oznaki świadczące 
o możliwości uczestnictwa klienta w 
praniu brudnych pieniędzy / lub jest 

prowadzone dochodzenie

występują przesłanki i podejrzenia 
dot. działań sprzecznych z prawem

brak przesłanek dotyczacych działa-
nia sprzecznego z prawem.

Wniosek:

Stwierdzono wyraźne oznaki swiadczące 
o stosowaniu nieuczciwych praktyk

Występiły przesłanki swiadczące o 
możliwości nieuczciwych swiadomych 

działań klienta

Brak przesłanek dotyczacych nieuczciwo-
ści klienta

Nazwa badanej jednostki Rok badany

Wykonał Data
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