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Bieżące doradztwo podatkowe i reprezentacja w sporach z organami podatkowymi
BIEŻĄCE KONSULTACJE PODATKOWE
STAŁA OBSŁUGA PODATKOWA
REPREZENTACJA W SPORACH PODATKOWYCH
REPREZENTACJA PRZEZ WSA I NSA
WNIOSKI O INTERPRETACJE PODATKOWE

Dzięki zdobytej wiedzy z zakresu podatków zapewnimy Państwu
bezpieczny rozwój Waszego biznesu
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Szanowni Państwo!
Broszura naszej Kancelarii dotyczy najistotniejszych obszarów naszej działalności: bieżących
konsultacji podatkowych, stałej obsługi podatkowej oraz wsparcia w sporach z organami
zarówno na etapie kontroli jak i postępowania sądowego.
Dla nas najistotniejsze jest bezpieczeństwo rozwoju Państwa biznesu, co z uwagi na obecne
otoczenie polityczno-gospodarcze jest niezwykle istotne. Na podatki patrzymy przestrzennie
mając na uwadze wszystkie gałęzie prawa, tak by zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo w
każdym obszarze funkcjonowania firmy.
Założycielem Kancelarii jest Marcin Pietrusiński, doradca podatkowy, praktyk, były urzędnik
Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Dzięki pracy merytorycznej w organie kontroli
skarbowej poznał warsztat pracy urzędu i stosowane metody. Dzięki temu łatwiej i śmielej
stawia czoło broniąc podatnika. Znajomość warsztatu pracy przeciwnika jest istotnym
atutem. Podatkami zajmuje się od 2010 r., w między czasie doradzając setkom firm i broniąc
przed sądami dziesiątek spraw.
Naszym celem jest dostarczenie bezpiecznych rozwiązań przełożonych na zrozumiały język.
Unikamy prawniczego bełkotu, dając praktyczne rozwiązania.

Marcin Pietrusiński
doradca podatkowy
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BIEŻĄCE I STAŁE DORADZTWO PODATKOWE
SPECJALIZUJEMY SIĘ W DORADZTWIE W ZAKRESIE:
✓ podatków dochodowych od osób fizycznych i
prawnych;
✓ podatku VAT;
✓ podatku od czynności cywilnoprawnych;
✓ podatku od spadków i darowizn;
✓ podatku od nieruchomości;
✓ obsługi kontroli podatkowych;
✓ reprezentacji przez WSA i NSA.
PRZYKŁADOWE OBSZARY W KTÓRYCH MOŻEMY POMÓC:
✓ wszelkie kwestie związane z zatrudnieniem, benefitami
i świadczeniami pozapłacowymi dla pracowników,
regulaminy korzystania z aut służbowych etc.;
✓ wsparcie przy przejściu z umowy o pracę na B2B;
✓ podatkowa analiza umów handlowych, regulaminów
wewnętrznych i zasad współpracy handlowej;
✓ analiza podatkowa zbycia nieruchomości;
✓ analiza podatkowa aportów, podziałów spółek,
umorzenia udziałów etc.;
✓ pomoc w wyborze korzystnej formy opodatkowania
(spółka komandytowa, komandytowo-akcyjna, prosta
spółka akcyjna, powtarzające się świadczenia
niepieniężne etc.);
✓ IP BOX;
✓ wprowadzenie estońskiego CIT;
✓ wsparcie
podatkowe
przy
przekształcaniu
przedsiębiorstw;
✓ bieżące wsparcie działu księgowego, w tym wszelkie
kwestie WDT, WNT, importy, miejsce świadczenia
usług, obowiązki rejestracji VAT;
✓ podatek u źródła, opodatkowanie dywidendy, ocena
należytej staranności;
✓ kwestie MDR.
Opracowujemy również projekty specjalne na potrzeby
powstawania nowych obowiązków podatkowych, w tym
strategie podatkowe, analiza powstania zakładu
podatkowego na terenie obcego państwa, audyty
podatkowe, minimalizacja ryzyka podatkowego i analiza
podatkowa proponowanych rozwiązań organizacyjnych etc.
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WSPARCIE W SPORACH Z ORGANAMI
PODATKOWYMI
Pamiętaj 80% pracy jaką trzeba wykonać
aby wygrać spór podatkowy przypada na
etap prowadzenia czynności przez organ
podatkowy.
Pomagamy w trakcie kontroli, postępowań
podatkowych
oraz
czynności
sprawdzających.
Reprezentujemy
podatników również w postępowaniach
przed WSA i NSA.
Wiedza zdobyta w pracy jako urzędnik
Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy i
poznanie warsztatu pracy urzędu ułatwia
nam merytorycznie podejść do sporu.
W każdej kontroli:
✓ zapoznajemy się szczegółowo z aktami
sprawy;
✓ ustalamy z podatnikiem strategie na tą
kontrolę
oraz
konsekwentnie
ją
realizujemy;
✓ walczymy do końca.
Tu nie można niczego pozostawić
przypadkowi. Pomogliśmy już dziesiątkom
firm, co przełożyło się na oszczędności
liczone w dziesiątkach milionów złotych.
Pomagamy wygrywać spory podatkowe.
Zapewniamy spokojny sen w sprawach
podatkowych.
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Kochamy to co robimy dlatego doradzamy z pasją!
Biuro w Toruniu, ul. Gałczyńskiego 42/1, 87-100 Toruń:

Biuro w Warszawie, ul. Rozbrat 6/18, 00-451 Warszawa:
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WWW.KDPPIETRUSINSKI.PL
sekretariat@kdppietrusinski.pl
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