
WSZĘDOBYLSKIE
PODATKI

Podatek – płacona przez każdego z nas, czasemw sposób nie do końca
rozpoznawalny i świadomy, danina. Należność pobierana przez Państwo,
któramusi być należycie egzekwowana z pełnym poszanowaniem dla
przyznanych podatnikowi praw. Powszechny, przymusowy, nieodpłatny i
bezzwrotny.

PODATKI

● przygotowanie opinii i analiz prawnych z zakresu
wykładni i stosowania przepisów prawa podatkowego:
materialnego i procesowego,

● tworzenie i opiniowanie przedsięwzięć i umów z
uwzględnieniem potencjalnych ryzyk oraz identyfikacji
możliwych oszczędności podatkowych

● podatkowe doradztwo transakcyjne, odnoszące się do
łączenia, podziału i przekształcania spółek, nabywania
spółek oraz przedsiębiorstw i zorganizowanych części
przedsiębiorstw, a także do transakcji
dotyczącychnieruchomości oraz transakcji rynku
kapitałowego,

● pomoc prawną dla pracodawcy (zleceniodawcy) jako
płatnika:

– przygotowanie wniosków owydanie interpretacji
przepisów prawa podatkowego,

● pomoc prawną w postępowaniach podatkowych i
kontrolnych oraz postępowaniach przed sądami
administracyjnymi, w tym:

– sporządzanie odwołań od decyzji, skarg do sądów
administracyjnych oraz skarg kasacyjnych doNaczelnego
Sądu Administracyjnego,

– zastępstwo procesowe klientów w toku prowadzonych
postępowań w zakresie zwrotu podatku VAT określania
lub ustalania zobowiązań podatkowych, stwierdzania i
zwrotu nadpłaty podatku, zwrotu podatku VAT,
wnioskowania o zastosowanie ulg podatkowych oraz w
postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób
trzecich za zaległości podatkowe.

Chronimy prawa podatnika,
wskazując zarówno czynności
prawem dozwolone, jak i te,
które nie powinny być przez
niego podejmowane.

W sytuacjach wszczęcia czynności kontrolnych,
postępowania podatkowego lub postępowania karno-
skarbowego, bronimy interesów podatnika, bacząc czy
wdrożone postępowanie jest zasadne i odbywasię zgodnie
zprzepisamiprawa.

Wspieramy spółki osobowe i kapitałowe, ich wspólników,
członków zarządów, rad nadzorczych i kadry
menedżerskiej, osoby prowadzące działalność
gospodarczą, uzyskujące przychody z praw autorskich,
patentów czy projektów wynalazczych,
cudzoziemców wykonujących pracę / świadczących
usługi w Polsce, Polakówoddelegowywanych do pracy poza
terytorium Polski, a także osoby fizyczne m.in. oferując
zarówno usługi, polegające na identyfikacji i rozwiązywaniu
zagadanień, z którymi klient styka się w trakcie
podejmowanych przez siebie działań, jak również tych, z
ktorymi w wyniku zaisniałych uwarunkowań może mieć do
czynienia w przyszłości.

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ

Zeskanuj kod i dowiedz się więcej



NASI PRAWNICY

● doradzali na rzecz spółek z branż: medycznej
komputerowej, transportowej, sportowej i innychw zakresie
rozwiązań „Polskiego Ładu”,

● wspierali organizatorów eventów, konkursów oraz loterii,

● reprezentowali spółki:

– z branży budowlanej w sporze z organem podatkowym
odnośnie podatkowych konsekwencji podziału spółki przez
wydzielenie w podatku dochodowym od osób fizycznych,

– z branży spożywczej w postępowaniu o zwrot podatku od
towarów i usług podmiotowi zagranicznemu w związku z
działalnością prowadzoną w Polsce,

– z branży IT w postępowaniu o uzyskanie indywidualnej
interpretacji podatkowej dot. stosowania 50% stawki
kosztów uzyskania przychodów przy opodatkowaniu
działalności twórczej,

– reprezentowali właściciela centrum handlowego w sporach
z organem podatkowym dotyczących ustalenia wysokości
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych i podatkiem od towarów i usług,

● reprezentowali:

– członków zarządu spółki zależnej z międzynarodowego
holdingu zarządzającego siecią sklepów detalicznych w
negocjacjach dotyczących zawarcia umowy uczestnictwaw
pracowniczym planie akcyjnym ze szczególnym
uwzględnieniem aspektu podatkowego,

– udziałowca spółki z branży logistyczno-transportowej w
negocjacjach wiodących do sprzedaży jego
mniejszościowych udziałów w spółce zależnej jednej z
globalnych spółek transportowych. Opracowanie struktury
podatkowej dla w/w transakcji,

– producenta części samochodowych w transakcji nabycia
nieruchomości w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

– producenta łożysk tocznych w postępowaniu o uzyskanie
indywidualnej interpretacji podatkowej opodatkowania
zwrotu kosztów związanych z podróżami pracowników,

● przygotowywali odwołania od decyzji organów
podatkowych, m.in. dla spółki z branży energetycznej oraz
wielobranżowego przedsiębiorstwa usługowego.
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„W tymmomencie, w którym zrezygnuje się
z zasady pobierania od wszystkich jednostek
jednakowego procentu ich dochodu i majątków,
znajdziemy się na morzu bez steru i kompasu”

- John Ramsay Mc Culloch (1789-1864) – ekonomista angielski


