Podatki

W złożonym świecie podatków, naszą podstawową rolą jest pomoc klientom w osiąganiu ich celów biznesowych. W
Dentons patrzymy na Twoją działalność w taki sam sposób jak Ty i razem z Tobą opracowujemy i wdrażamy
optymalne rozwiązania podatkowe, które odpowiadają Twoim potrzebom. Nasze rozwiązania są zawsze kreatywne i
przemyślane gospodarczo oraz ukierunkowane na osiągnięcie wymiernych korzyści podatkowych.
Współpracując z nami w zakresie doradztwa podatkowego, korzystasz z wieloletniego doświadczenia zespołu
doradców Dentons w obsłudze podmiotów z kluczowych sektorów gospodarki oraz ich wiedzy, w jaki sposób kwestie
fiskalne łączą się z innymi obszarami prawa takimi jak prawo spółek, nieruchomości czy postępowania sądowe.
Jesteśmy międzynarodowym zespołem, który - działając w różnych jurysdykcjach - łączy lokalną wiedzę z
globalnymi zasobami w celu zapewnienia naszym klientom efektywnych podatkowo rozwiązań.
Bez względu na to, czy mówimy o krajowych czy o transgranicznych przedsięwzięciach, w pełni rozumiemy, że
kwestie podatkowe mogą mieć istotny wpływ na powodzenie Twojego biznesu. Wiedząc, że przepisy oraz sytuacja
rynkowa podlegają nieustannym zmianom, z nami będziesz wyprzedzał nadchodzące zmiany i skutecznie realizował
cele biznesowe.
Nasze usługi obejmują kompleksowe wsparcie podatkowe na największych światowych rynkach, doradztwo dla
międzynarodowych korporacji, spółek publicznych, instytucji finansowych, podmiotów niepublicznych, jak i osób
fizycznych, a także optymalne pod względem podatkowym prowadzenie procesu inwestycyjnego.

Obszary działalności:
• Ceny transferowe
• Opodatkowanie międzynarodowe
• Opodatkowanie spółek osobowych i innych
podmiotów przejściowych

• Podatki od sprzedaży (w tym VAT,
GST(Australia) oraz PST (Kanada)

• Podatki sub-narodowe (regionalne)
• Podatki w bankowości i finansach

• Opodatkowanie w przypadku fuzji i przejęć • Podatki w organizacjach dobroczynnych i
• Planowanie podatkowe w przypadku
restrukturyzacji i upadłości

• Podatek dochodowy od osób fizycznych
• Podatek dochodowy od osób prawnych
• Podatek od nieruchomości
• Podatek od zasobów
• Podatki a działalność reprezentacyjna

niedochodowych

• Sądowe spory podatkowe oraz
rozstrzyganie sporów

• Struktury biznesowe i planowanie
podatkowe

• Świadczenia pracownicze i fundusze
emerytalne

• Ulgi podatkowe i inwestycje korzystne
podatkowo
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