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WSPIERAMY PODATNIKÓW

„abv Consulting & Tax” Sp. z o.o. jest podmiotem wpisanym do rejestru osób prawnych
uprawnionych

do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, prowadzonego przez

Krajową Radę Doradców Podatkowych.
„Przyrzekam, że jako doradca podatkowy będę wykonywał ten zawód kierując się dobrem
swoich klientów, z całą sumiennością i rzetelnością, zgodnie z prawem, wiedzą i zasadami
etyki zawodowej. Poznane w związku z wykonywaniem zawodu fakty i informacje zachowam
w tajemnicy wobec osób trzecich."
To rota ślubowania, którą składa każdy doradca podatkowy przed uzyskaniem wpisu na listę.
Jako podmiot uprawniony do wykonywania doradztwa podatkowego zobowiązani jesteśmy do przestrzegania zasad i standardów obowiązujących osoby wykonujące zawód zaufania publicznego.
Jednym z tych standardów jest prawnie chroniony wymóg zachowania tajemnicy zawodowej doradcy
podatkowego, stanowiący gwarancję poufności informacji przekazywanych nam przez Klienta.
Świadcząc usługi doradztwa podatkowego dysponujemy wykwalifikowanym personelem oraz
potencjałem technicznym i organizacyjnym gwarantującym właściwy poziom i efektywność usług.
Pozwala to na skierowanie naszej oferty do nieograniczonego kręgu potencjalnych Klientów, bez
względu na ich wielkość, formę organizacyjno-prawną, branżę i rodzaj prowadzonych ksiąg.
Naszym atutem jest możliwość świadczenia kompleksowej obsługi przedsiębiorców. Szczególny nacisk
kładziemy na stałe podnoszenie kwalifikacji i wiedzy z zakresu prawa podatkowego.
Nasza oferta kierowana jest zarówno do podmiotów będących przedsiębiorcami jak też do osób
fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
Świadczymy usługi obejmujące swym zakresem doradztwo w zakresie każdego rodzaju podatku.
We współpracy wykazujemy znaczną elastyczność, umożliwiającą dostosowanie swych działań
organizacyjnych do wymagań Klienta, co pozwala na osiągnięcie oczekiwanych efektów.
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ŚWIADCZYMY USŁUGI W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH

DORADZTWO PODATKOWE

DORADZTWO PODATKOWE:
PLANOWANIE PODATKOWE (oferta kierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
Świadczymy usługi doradztwa w zakresie planowania podatkowego rozumianego jako podejmowanie,
w ramach obowiązującego prawa, działań zmierzających do;
- neutralizacji albo optymalnego zmniejszenia poziomu obciążeń podatkowych,
- odroczenia w czasie terminu płatności podatku,
- wyboru optymalnej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- wyboru optymalnej formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.
OPINIE I PORADY (oferta kierowana do przedsiębiorców i osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej)
Usługi obejmują udzielanie podatnikom porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami.
Dokonujemy również analizy skutków podatkowych czynności prawnych w kontekście planowanych
przez podatników działań, wskazując następstwa tych działań w sferze prawa podatkowego.
AUDYT PODATKOWY (oferta kierowana do przedsiębiorców)
Zakończony kompleksowym raportem przegląd funkcjonującego w przedsiębiorstwie systemu,
pozwala osobom zarządzającym na uzyskanie profesjonalnej i obiektywnej opinii dotyczącej zgodności badanego obszaru z wymaganiami prawa podatkowego.
W ramach audytu dokonywana jest;
- identyfikacja obszarów ryzyka podatkowego i wskazanie sposobów jego ograniczenia,
- ocena zdolności rozpoznawania wystąpienia obowiązku podatkowego i poprawności określania
momentu czasowego jego zaistnienia,
- ocena zdolności rozpoznawania kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym oraz poprawności określania momentu ich rozpoznania,
- ocena poprawności ustalania wysokości podstawy opodatkowania oraz stawek podatku.
NADZÓR PRAWNY (oferta kierowana do przedsiębiorców)
W ramach usługi proponujemy Kontrahentom sprawowanie stałego lub doraźnego nadzoru prawnego
i organizacyjnego nad funkcjonowaniem działów księgowości, obejmującego udzielanie porad, opinii
i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego.
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SZKOLENIA (oferta kierowana do przedsiębiorców i ich pracowników)
W ramach, prowadzonych na indywidualne zlecenie, seminariów uczestnicy zdobywają i pogłębiają
wiedzę z zakresu wybranego obszaru obowiązującego prawa podatkowego.
Zapoznawani są również z planowanymi zmianami w krajowym prawie podatkowym.
Zakres tematyczny ustalany jest przez Klienta w porozumieniu z organizatorem szkoleń, co pozwala
na osiągnięcie zamierzonej ich efektywności.

POSTĘPOWANIE
SĄDOWOADMINISTRACYJNE

POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE:
W ramach usług oferujemy profesjonalną reprezentację procesową w postępowaniu przed sądami
administracyjnymi.
Reprezentujemy Klientów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym
Sądem Administracyjnym w zakresie sądowej kontroli decyzji i postanowień organów podatkowych
i egzekucyjnych.

POSTĘPOWANIE PODATKOWE
I KONTROLNE

POSTĘPOWANIE PODATKOWE I KONTROLNE:
Reprezentujemy Klientów w toku postępowań kontrolnych i postępowań podatkowych, stojąc na
straży poszanowania przez organy podatkowe podstawowych zasad postępowania podatkowego
i ochrony uzasadnionych interesów podatników.
Świadczymy pomoc prawną w postępowaniach przed organami podatkowymi w zakresie zwrotu
podatku VAT wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
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POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
I ZABEZPIECZAJĄCE

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE:
W ramach świadczonych usług reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych i zabezpieczających prowadzonych przez organy egzekucyjne w zakresie egzekucji należności publicznoprawnych.
W ramach reprezentacji;
- badamy legalność prowadzenia egzekucji administracyjnej i stosowania środków egzekucyjnych
przez organy egzekucyjne,
- wskazujemy niezbędne działania zmierzające do ograniczenia dolegliwości stosowania środków
egzekucyjnych,
- nakreślamy niezbędne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka zagrożenia funkcjonowania
zobowiązanych,
- wspieramy działania zobowiązanych zmierzające do uzyskania ulg w spłacie zobowiązań (umorzenie
zobowiązań, rozłożenie na raty).

USŁUGI KSIĘGOWE I REJESTROWE

USŁUGI KSIĘGOWE I REJESTROWE:
W ramach stałej obsługi prowadzimy księgi i ewidencje podatkowe przedsiębiorców:
- księgi handlowe
- księgi przychodów i rozchodów
- ewidencje dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
- rejestry sprzedaży i zakupów VAT
- ewidencje środków trwałych i wyposażenia
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Obsługa w zakresie prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych
W ramach usług świadczymy kompleksową obsługę:
- pracodawców
- osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą
- zleceniodawców
Nowo powstające podmioty gospodarcze zobowiązane są do ujawnienia swoich danych w rejestrach
urzędowych. Rejestrami tymi są między innymi Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG) i Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
W ramach usług świadczymy kompleksową obsługę w zakresie:
- procesu rejestracji osób fizycznych w CEiDG,
- procesu zakładania i rejestracji spółek handlowych w KRS,
- zgłaszania zmian danych ujętych w CEiDG oraz KRS,
- przekazywania do KRS sprawozdań finansowych i informacji z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej.

ZARZĄD SUKCESYJNY

ZARZĄD SUKCESYJNY:
Osoby wchodzące w skład naszego zespołu dysponują niezbędną wiedzą pozwalającą na pełnienie
funkcji zarządcy sukcesyjnego i prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku w sposób profesjonalny.
Podstawowym celem jaki nam przyświeca jest zapewnienie płynnej kontynuacji działalności przedsiębiorstwa zmarłego przedsiębiorcy, służącej ochronie interesów majątkowych spadkobierców
w całym okresie trwania zarządu sukcesyjnego.
Służymy również wsparciem i doradztwem w zakresie planowania i wdrażania niezbędnych działań
prowadzących do zmiany formy organizacyjno-prawnej, pozwalających na wyeliminowanie niekorzystnych skutków śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.
Zarząd Sukcesyjny polega na tymczasowym zarządzaniu przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy,
który prowadził jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).
Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego pozwala na kontynuowanie działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa, do czasu zaistnienia okoliczności powodujących wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego.
Zarząd sukcesyjny pozwala na eliminację niekorzystnych dla spadkobierców skutków podatkowych
w razie śmierci bliskiej im osoby, będącej w dniu śmierci przedsiębiorcą.
Powala również na uniknięcie szeregu innych negatywnych skutków w obszarach obejmujących wiele
gałęzi prawa.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
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