OFERTA
usług z zakresu
Doradztwa Podatkowego,
oraz
Audytu Podatkowego

Przedstawiamy Państwu ofertę Doradztwa Podatkowego/Audytu Podatkowego świadczoną w ramach Kancelarii Adwokackiej Prawa Karnego Gospodarczego.
Mając na uwadze Państwa zakres działalności, dynamiczne otoczenie prawne, stale
zwiększającą się liczbę regulacji i nakładanych przez organy Państwa obowiązków oraz
uwzględniając konieczność ograniczenia ryzyka finansowego Członków Zarządu i pracowników,
zachowania najwyższych standardów postępowania oraz dbania o reputację Firmy i budowania
jej pozytywnego wizerunku przedstawiamy Państwu ofertę prawną zapewniającą kompleksową
obsługę prawną w zakresie Doradztwa Podatkowego/Audytu Podatkowego.

Kancelaria Prawa Karnego Gospodarczego, działa w zorientowaniu na realizację potrzeb
klientów, zapewniając im bezpieczeństwo prawne przy możliwie maksymalnej oszczędności
kosztów obsługi oraz krótkim czasie działania i terminowej realizacji usług.
Chronimy interesy naszych Klientów oraz ich bliskich.
Łączymy wyrazy szacunku,

„Kto ma kontrolę nad pieniędzmi, ten ma władzę nad światem”. Henry Kissinger

I. Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT):
1) Doradztwo podatkowe w zakresie zagadnień podatkowych pojawiających się
w związku z bieżącym prowadzeniem działalności Firmy;
2) Przeprowadzanie wewnętrznych analiz podatkowych w celu identyfikacji ewentualnych nieprawidłowości oraz optymalizacji rozliczeń Firmy;
3) Przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie stosowania prawa podatkowego;
4) Przygotowywanie dokumentacji cen transferowych;
5) Analiza prawidłowości opodatkowania transakcji handlowych;
6) Reprezentowanie podatników w sprawach objętych postępowaniem kontrolnym
i podatkowym, a także postępowaniu sądowoadministracyjnym;
7) Wsparcie Firmy podczas przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli
celno-skarbowych, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.
II. Usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT):
1) Doradztwo podatkowe w zakresie zagadnień podatkowych pojawiających się
w związku z bieżącym prowadzeniem działalności Firmy;
2) Doradztwo w zakresie umów zawieranych przez podatników dotyczących dostaw
i świadczenia usług;
3) Doradztwo w zakresie prawidłowego rozliczania transakcji międzynarodowych;
4) Przygotowywanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie stoso
wania prawa podatkowego;
5) Prowadzenie i weryfikacja ewidencji niezbędnych dla prawidłowego rozliczania podatku VAT w Polsce;
6) Doradztwo i pomoc w rejestracji podatkowej podmiotów zagranicznych w Polsce
(analiza w zakresie stałego miejsca prowadzenia działalności);
7) Reprezentowanie podatników w sprawach objętych postępowaniem kontrolnym
i podatkowym, a także postępowaniu sądowo-administracyjnym;

III. Usługi przeprowadzania audytu podatkowego w zakresie podatków dochodowych
(symulacja czynności sprawdzających/ kontroli podatkowej).Prawidłowość ustalenia
przychodów dla celów podatkowych z uwzględnieniem dokumentów źródłowych;
1) Prawidłowość ustalenia i rozliczania kosztów uzyskania przychodu z uwzględnieniem
dokumentacji źródłowej;
2) Przegląd i weryfikacja ujęcia podatkowego zwiększeń i zmniejszeń dotyczącyc środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości;
3) Weryfikacja zasad naliczania przyjętych stawek amortyzacyjnych, rozliczania transakcji sprzedażowych, ujęcia likwidacji wprowadzonych środków trwałych;
4) Opodatkowanie dywidend;
5) Analiza i weryfikacja wstępnej i ostatecznej wersji kalkulacji stanowiącej podstawę
do sporządzenia deklaracji CIT.
IV. Usługi przeprowadzania audytu podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług
(symulacja czynności sprawdzających/ kontroli podatkowej).Badania rozliczeń podatkowych w zakresie VAT (deklaracje VAT, ewidencje podatkowe, dokumenty źródłowe
i inne dokumenty, istotne z punktu widzenia rozliczeń dla celów VAT);
1) Prawidłowość formalna wystawionych dokumentów;
2) Sprzedaż i podatek należny (terminy wystawiania faktur, poprawność stosowanych
stawek VAT, terminowość deklarowania, transakcje objęte odwrotnym obciążeniem);
3) Zakupy i podatek naliczony (terminowość odliczania, poprawność dokumentacji,
z której odliczany jest podatek VAT);
4) Prawidłowość alokacji podatku naliczonego, poprawność wyliczonego współczynnika;
5) Inne zagadnienia z badanego okresu, wskazane przez Zamawiającego.
8) Wsparcie Firmy podczas przeprowadzanych czynności sprawdzających, kontroli
celno-skarbowych, postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających.

