PREZENTACJA
usług doradztwa
podatkowego

O Firmie
Spółka INDEPENDENT TAX ADVISERS Doradztwo Podatkowe Sp. z
o.o. rozpoczęła działalność w zakresie świadczenia usług doradztwa
podatkowego w lutym 2004 roku.
Członkowie zespołu Independent Tax Advisers Doradztwo Podatkowe
Sp. z o.o. to licencjonowani doradcy podatkowi oraz doświadczeni
konsultanci, którzy zdobywali doświadczenie zawodowe w
renomowanych firmach doradczych.
Oferujemy naszym klientom najwyższy standard jakości obsługi i
zapewniamy profesjonalną obsługę prowadzonej działalności
gospodarczej w Polsce.
W naszej pracy koncentrujemy się na dostarczaniu bezpiecznych i
efektywnych podatkowo rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych
potrzeb każdego z naszych klientów. Dlatego, świadczymy usługi
doradcze w porozumieniu z klientem uwzględniając jego indywidualne
potrzeby i specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, tak aby
zakres i forma naszych usług spełniały jego oczekiwania .

Zakres usług
 Doradztwo podatkowe w zakresie:
• podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
• podatku od towarów i usług (VAT),
• podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
• cła i akcyzy,
• opłaty skarbowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
• podatku od nieruchomości,
• prawa dewizowego,
• pomoc przy wypełnianiu deklaracji i informacji podatkowych a także
innych obowiązków sprawozdawczych,
• rejestracja podatników w urzędzie skarbowym, w szczególności
podmiotów zagranicznych na VAT,
• VAT compliance,
• pomoc przy uzyskiwaniu zwrotu VAT dla podmiotów zagranicznych,
• innych zobowiązań publicznoprawnych.
 Doradztwo podatkowe dotyczące prowadzonych transakcji takich
jak:
• nabycie, przekształcenia, restrukturyzacje czy łączenie podmiotów,
• planowanie podatkowe działalności inwestycyjnej oraz bieżącej,
• szeroko rozumiane transakcje z podmiotami powiązanymi, w tym w
szczególności przygotowywanie dokumentacji podatkowej o której
mowa w art. 9a ustawy o CIT pomiędzy podmiotami powiązanymi.

 Asysta w postępowaniach podatkowych i kontrolnych:
• pomoc i kompleksowa asysta przy opracowywaniu pism kierowanych
do organów podatkowych, skarbowych oraz do sądów
administracyjnych,
• koordynacja wszelkich czynności dokonywanych na każdym etapie
postępowania administracyjnego lub sądowego, którego
przedmiotem są zobowiązania podatkowe klienta,
• reprezentowanie klienta w postępowaniu przed organami
podatkowymi lub skarbowymi oraz przed sądami administracyjnymi,
• badanie zgodności stosowanych procedur sprawozdawczości
podatkowej z obowiązującymi przepisami.
 Przeglądy podatkowe:
• projekt, który ma na celu analizę sytuacji podatkowej klienta i jej
optymalizację z punktu widzenia obciążeń podatkowych i innych
danin publicznoprawnych w ramach obowiązujących przepisów
prawa,
• polega na weryfikacji i analizie dokumentów źródłowych klienta,
takich jak np.: faktury, rachunki, umowy, deklaracje,
• obejmuje wybrany przez klienta okres, np. miesiąc, kwartał lub rok
podatkowy.
 Szkolenia/Warsztaty:
• organizujemy szkolenia indywidualne oraz warsztaty szkoleniowe
dostosowane do potrzeb klientów,
• nasi Doradcy omawiają najistotniejsze zagadnienia podatkowe oraz
wyjaśniają wszelkie wątpliwości klientów w ramach tematyki
szkolenia / warsztatów.

Partnerzy
 Joanna Kanicka-Ziółkowska: Doradca Podatkowy, Radca Prawny, Partner Zarządzający
Joanna przez dziesięć lat pracowała w międzynarodowej firmie Ernst & Young Sp. z o.o.
Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo podatkowe dla największych
polskich i zagranicznych firm działających na rynku polskim. W trakcie pracy zawodowej
Joanna świadczyła usługi dla firm z sektora farmaceutycznego, budowlanego,
paliwowego oraz FMCG jak również dla firm wydawniczych i informatycznych. Do jej
zadań należy rozwiązywanie strategicznych problemów podatkowych, proponowanie
efektywnych podatkowo rozwiązań oraz bieżące doradztwo.
Dane kontaktowe: email: jkanicka@itadp.pl, tel. 22 250 31 04

 Dorota Baczewska-Golińska: Doradca Podatkowy, Partner
Dorota praktykę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie Ernst & Young Sp. z
o.o.
Jest
odpowiedzialna
za
praktykę
kancelarii
w
zakresie
opodatkowania przedsiębiorców podatkami pośrednimi, tj. VAT i akcyzą oraz zagadnień
celnych. W ramach VAT Forum, którego jest Partnerem, prowadzi szkolenia
dotyczące regulacji Unijnych w zakresie VAT oraz ich implementacji do polskiego
porządku prawnego. W trakcie pracy zawodowej uczestniczyła w pracach dla firm z
sektora budowlanego, paliwowego, informatycznego i motoryzacyjnego.
Dane kontaktowe: email: dbaczewska@itadp.pl, tel. 22 250 31 05

 Alicja Kadzińska: Doradca Podatkowy, Partner
Alicja rozpoczęła praktykę zawodową w międzynarodowej firmie Ernst & Young Sp. z
o.o. Specjalizuje się w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
prawnych oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Świadczy usługi dla firm z
sektora farmaceutycznego, medialnego a także budowlanego. Do jej zadań należy
przede wszystkim bieżące doradztwo podatkowe, przeglądy podatkowe,
przygotowywanie optymalizacji podatkowych a także asysta w postępowaniach
podatkowych.
Dane kontaktowe: email: akadzinska@itadp.pl, tel. 22 250 31 06
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