
Analiza pod kątem prawnym i podatkowym umów

Doradztwo prawne (prawo spółek, prawo

gospodarcze i handlowe, prawo cywilne, prawo

pracy)

Doradztwo podatkowe (CIT, PIT, VAT, ZUS, PCC,

postępowania i kontrola podatkowa, unikanie

podwójnego opodatkowania, podatek od

nieruchomości i inne podatki i opłaty lokalne

Doradztwo z zakresu pozyskiwania dotacji i funduszy

europejskich

Informacja o zmianach w przepisach i orzecznictwie

oraz potencjalnym wpływie tych zmian na

działalność Klienta

Porady udzielane telefonicznie lub w formie notatek

mailowych

Poza zakresem usługi znajduje się strategiczne

doradztwo, w tym zwłaszcza doradztwo w zakresie

cen transferowych i restrukturyzacji

Szybkość i elastyczność reakcji na pytania i

wątpliwości Klienta

Zespół specjalistów posiadających wieloletnie

doświadczenie w świadczeniu usług prawnych i

podatkowych na rzecz klientów z różnorodnych

branż (m.in. górniczej, produkcyjnej, automotive, IT,

medycznej i farmaceutycznej, FMCG, budowlanej)

Możliwość uzyskania porady prawnej lub

podatkowej w krótkim czasie

Informacja na temat zmian w przepisach i

orzecznictwie umożliwia szybkie podjęcie działań

mających na celu dostosowanie się do tych zmian

Stały kontakt z doświadczonymi prawnikami

dedykowanymi obsłudze danego Klienta

Bieżące doradztwo prawne

i podatkowe

Kompleksowa usługa umożliwiająca błyskawiczną reakcję na codzienne wątpliwości z

zakresu prawa i podatków

Zakres usługi Nasze atuty

Kontakt

Zalety usługi
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Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej ani podatkowej, wobec czego nie może stanowić podstawy podjęcia jakichkolwiek działań

związanych z wdrożeniem opisywanego w nim rozwiązania. Dokument nie stanowi także oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

Proponowane wynagrodzenie

Oferujemy różne formy rozliczenia usługi w

zależności od potrzeb i preferencji Klienta:

stała opłata miesięczna

opłata za pakiet godzin (np. 10 lub 20 na miesiąc)

według ustalonej stawki godzinowej

rozliczenie w oparciu o czas przeznaczony na

świadczenie usługi i stawki godzinowej

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat usługi

i zasad współpracy prosimy o kontakt


