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PODATKI
Kiedy o nich mówimy, zwykle narzekamy: że są 

zbyt wysokie, skomplikowane, a na dodatek cią-
gle się zmieniają. 

Mimo to podatki są nieodłącznym elementem 

prowadzenia biznesu, a w życiu osobistym towa-

rzyszą nam praktycznie od momentu narodzin: 

przy zeznaniach podatkowych, zakupie nierucho-

mości, otrzymaniu darowizny czy spadku. 

Dla wszystkich, którzy cenią sobie poczucie bez-
pieczeństwa, wygodę, oszczędność czasu i wolą 

oddać rozliczenia z fi skusem w ręce specjalistów, 

najkorzystniejszym rozwiązaniem jest współpraca 

z doradcą podatkowym.
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Kim jest

DORADCA 

PODATKOWY?
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Doradztwo podatkowe to zawód łączący wiedzę fi nan-
sową (szczególnie z zakresu podatków i księgowości), ze 
znajomością prawa oraz doskonałym wyczuciem biz-
nesu. Jest jednym z zawodów zaufania publicznego – tak 

jak notariusz, radca prawny czy adwokat.

Do wykonywania czynności doradztwa podatkowego nie-

zbędne są wysokie kwalifi kacje. Państwowy egzamin 

warunkujący dostęp do zawodu oraz ustawowy obowią-

zek stałego doskonalenia wiedzy gwarantują wysoką ja-

kość usług.

Każdy doradca podatkowy musi być ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej (czyli posiadać ważną polisę 

OC), co oznacza, że w razie popełnienia błędu klient może 

liczyć na odszkodowanie.

Tajemnica zawodowa zapewnia poufność dokumentów 

i wszelkich informacji przekazywanych doradcy podatko-

wemu i jego pracownikom. Z tajemnicy może zwolnić do-

radcę wyłącznie sąd.

Doradcy podatkowi z mocy prawa należą do samorządu 
zawodowego. Organy Krajowej Izby Doradców Podatko-

wych sprawując sądownictwo dyscyplinarne czuwają nad 

przestrzeganiem Zasad Etyki Zawodowej i właściwym wy-

konywaniem zawodu.
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DORADCA 

PODATKOWY 

DLA FIRMY 

... na każdym 

etapie 

prowadzenia 

biznesu

Kwestie podatkowe, księgowe i prawne są wy-
jątkowo skomplikowane i czasochłonne. Pod-
stawowym celem każdego przedsiębiorstwa 
jest rozwój i budowanie przewagi konkuren-
cyjnej. Z tego względu nowoczesne fi rmy, tak-
że te najmniejsze, chcąc skoncentrować się na 
prowadzeniu biznesu powierzają kwestie wy-
magające specjalistycznej wiedzy ekspertom.

Czym zajmuje się 

doradca podatkowy? 

  porady podatkowe 
  księgowość
  kadry/płace/ZUS
  planowanie podatkowe
  doradztwo biznesowo-gospodarcze
  sprawy celne i dewizowe
  zastępstwo w urzędach i w trakcie kontroli
  reprezentacja przed sądami administracyj-

nymi w sprawach podatkowych, celnych 
oraz sprawach egzekucji administracyjnej

  wsparcie przy rozpoczynaniu działalności 
gospodarczej

  zmiany organizacyjne w fi rmie
  sukcesja przedsiębiorstwa 
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Poznaj korzyści!

Doradca dba o  terminowość i  prawidłowość 
rozliczeń podatkowych. Oferując kompleksową 

obsługę z zakresu podatków, księgowości, kadr 

i  płac, gwarantuje bezpieczeństwo fi nansowe 

oraz ogranicza ryzyko towarzyszące prowadze-

niu fi rmy.

Doradztwo podatkowe to znacznie więcej niż 
samo księgowanie dokumentów – dzięki plano-

waniu podatkowemu można znacznie obniżyć 

koszty prowadzenia fi rmy. 

Doradca reprezentuje przedsiębiorcę przed or-

ganami podatkowymi (np. urzędem i izbą skar-

bową, wójtem, burmistrzem, SKO) w postępowa-

niu podatkowym, czynnościach sprawdzających 

i kontroli, przed ZUS oraz sądami administracyj-

nymi. To wygoda, oszczędność czasu i poczucie 

bezpieczeństwa.

Elektronizacja wysyłek deklaracji i  informacji 

podatkowych, zakup i  aktualizacja programów 

księgowych, zatrudnienie i  stałe szkolenie oraz 

wyposażenie stanowiska pracy pracownika księ-

gowego – to tylko niektóre koszty, których moż-
na uniknąć korzystając z outsourcingu usług 
księgowych i podatkowych. 

5TWÓJ DORADCA PODATKOWY



6 TWÓJ DORADCA PODATKOWY

Sprzedaż działki lub domu, 

wynajem mieszkania, darowi-

zna czy spadek – to przykłady 

zdarzeń, które pociągają za 

sobą istotne skutki podat-
kowe. Kiedy w  grę wchodzi 

decyzja dotycząca dorobku 

całego życia albo przyszłość 

fi nansowa najbliższych, war-

to skorzystać ze wskazówek 

doradcy podatkowego, który 

podpowie, jak najkorzystniej 
rozporządzić majątkiem.

Służy także wsparciem przy roz-
liczeniach z  fi skusem, szcze-

gólnie tych zawiłych.

DORADCA PODATKOWY 
DLA CIEBIE

... przez całe życie – przy wszystkich 

ważnych decyzjach majątkowych
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W jakich sprawach 

warto skorzystać 

z pomocy doradcy 

podatkowego?

  uzyskania dochodów z zagranicy

  najmu i sprzedaży nieruchomości

  otrzymania spadku lub darowizny

  sporządzania zeznań podatkowych 

  sporządzania JPK
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Szanowni Państwo,

doradztwo podatkowe to stosunkowo młody zawód, dlatego nie każdy wie, że w skom-

plikowanych kwestiach podatkowych można liczyć na pomoc blisko 9 tys. ekspertów 

wyspecjalizowanych w tej dziedzinie prawa.

Doradca podatkowy służy wsparciem nie tylko przedsiębiorcom, ale także osobom 

prywatnym i rodzinom. Nawiązanie współpracy już na etapie rozpoczęcia działalności 

gospodarczej gwarantuje poprawne i terminowe rozliczenia z urzędem skarbowym, 

a to oznacza wygodę, spokój i poczucie bezpieczeństwa, nie wspominając o oszczęd-

nościach. Z kolei konsultowanie z doradcą podatkowym każdej ważnej decyzji fi nan-

sowej w życiu osobistym, pomoże w najkorzystniejszy sposób rozporządzić majątkiem 

prywatnym. 

W najbliższych latach wielu z Państwa stanie przed decyzją dotyczącą przekazania 

fi rmy następcom. Doradca podatkowy, biorąc pod uwagę kwestie podatkowe, prawne 

i biznesowe, podpowie jak zaplanować sukcesję, zapewniając kolejnym pokoleniom 

bezpieczną kontynuację i pomyślny rozwój biznesu.

Doradca podatkowy to godny zaufania partner biznesowy przedsiębiorcy i  strażnik 

prywatnych fi nansów każdego podatnika.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!





REPREZENTUJE
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