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Od stycznia bieżącego roku partnerem współkierującym Zespołem Doradztwa Podatkowego w warszawskim biurze
Dentons jest Cezary Przygodzki, stojący na jego czele wspólnie z Kariną Furgą-Dąbrowską.
„Nasz zespół jest obecny na rynku już od 12 lat. Jest to dla nas, podobnie jak dla całej naszej firmy, okres ciągłego
rozwoju – zarówno pod względem liczby klientów oraz doradców, jak i zakresu oferowanych usług. Mimo że od lat
jesteśmy jednym z największych zespołów podatkowych wśród firm prawniczych, nie spoczywamy na laurach.
Wciąż chcemy poszerzać ofertę usług, aby zapewniać przedsiębiorstwom coraz bardziej kompleksowe wsparcie –
zarówno w Polsce, jak i w Europie, gdzie podatkowo obsługujemy klientów w kluczowych centrach biznesowych.
Jestem przekonana, że Cezary, jako partner współkierujący praktyką, będzie w stanie mi w tym pomóc. Ta
nominacja to także wyraz naszego innowacyjnego podejścia do kwestii zarządzania. Dzięki niej będziemy mogli
jeszcze lepiej kierować zespołem, a klienci zyskają pewność, że każdą ich sprawą będzie zajmować się
bezpośrednio nie tylko partner, ale także jeden z liderów praktyki" – mówi Karina Furga-Dąbrowska.
„Dynamiczne zmiany w polskim systemie podatkowym są istotnym wyzwaniem dla przedsiębiorców oraz zespołów
specjalizujących się w doradztwie podatkowym. Jako współlider praktyki chciałbym skupić się na rozwoju tych
kluczowych obszarów naszego doradztwa, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom klientów zarówno
w kontekście polskim, jak i międzynarodowym" – komentuje Cezary Przygodzki.
Cezary Przygodzki koncentruje się na projektach z zakresu międzynarodowego planowania podatkowego oraz
strukturyzowania transakcji fuzji i przejęć. Doradza w zakresie restrukturyzacji i reorganizacji podatkowych oraz
inwestycji zagranicznych w Polsce, w tym zachęt inwestycyjnych związanych z prowadzeniem działalności na
obszarze specjalnych stref ekonomicznych. Wspiera również klientów w sporach podatkowych oraz sądowoadministracyjnych. Specjalizuje się w obsłudze klientów z sektorów energetycznego, mediów i technologii oraz
nieruchomości. Posiada także znaczące doświadczenie w obsłudze instytucji finansowych oraz funduszy private
equity. Dołączył do zespołu kancelarii Dentons (wcześniej Salans) w 2009 r. Został wyróżniony jako jeden z
najlepszych specjalistów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego w Rankingu Firm Doradztwa
Podatkowego 2016 organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”.
W skład Zespołu Doradztwa Podatkowego Dentons wchodzą doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni
oferujący pełną gamę usług – od doradztwa transakcyjnego i planowania podatkowego, przez kwestie związane z
podatkiem PIT i podatkami pośrednimi, postępowaniami podatkowymi i sądowymi, zarządzaniem ryzykiem
podatkowym, cenami transferowymi, aż po kompleksową obsługę podatkową inwestycji zagranicznych w Polsce.
Jest jednym z dwóch najwyżej ocenianych zespołów doradztwa podatkowego wśród kancelarii prawniczych w Polsce
w międzynarodowych rankingach World Tax 2017 oraz The Legal 500 EMEA 2017. Liderzy Zespołu – Karina FurgaDąbrowska oraz Cezary Przygodzki są od lat rekomendowani przez prestiżowe wydawnictwo Chambers Europe.
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Dentons jest największą na świecie firmą prawniczą, oferującą najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za
innowacyjne osiągnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz
Nextlaw Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiodące informatory biznesowe oraz
prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywcą
nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do
najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi
prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com
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