ANKIETA DOTYCZĄCA KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI PODATKOWEJ
Szanowni Państwo,
przedmiotowa ankieta ma na celu określenie potencjalnych potrzeb Państwa Firmy, w zakresie kompleksowej i
stałej obsługi podatkowej, świadczonej przez IPSO IURE Liberski Kita Spółka Komandytowa oraz ceny
miesięcznego ryczałtu za świadczenie tego typu usług w ramach stałej umowy.
Informujemy, że wypełnienie niniejszej ankiety nie zobowiązuje Państwa w żaden sposób do korzystania z usług
Naszej Kancelarii, a jedynym celem jej wypełnienia oraz odesłania do nas, jest zbadanie Państwa potrzeb i
dostosowanie do nich zakresu przedmiotowego umowy, w oparciu o którą będziemy świadczyć na Państwa
rzecz pomoc prawną w zakresie prawa podatkowego.
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
Czy potrzeba skorzystania z pomocy prawnej w Państwa Firmie występuje?
raz w tygodniu?
kilka razy w miesiącu?
kilkanaście razy w kwartale?
częściej?
Czy państwa problemy prawne są związane z:
skomplikowanymi przepisami w zakresie prawa podatkowego?
niejednolitą interpretacją przepisów podatkowych przez urzędy?
kontaktami z organami podatkowymi oraz innymi organami i urzędami państwowymi?
brakiem bieżącej pomocy prawnej i profesjonalnego wsparcia w zakresie obsługi podatkowej?
Poniżej przedstawiamy zakres czynności i usług, w zakresie których jesteśmy gotowi świadczyć na rzecz
Państwa Firmy profesjonalną obsługę podatkową w oparciu o stałą umowę o współpracy.
Proszę wybrać i zaznaczyć pozycje, którymi jesteście Państwo zainteresowani.
Zaznaczone pozycje w potencjalnej umowie będą stanowić zakres przedmiotowy obsługi Państwa Firmy przez
naszą Kancelarię.
udzielanie konsultacji i wsparcia prawnego w zakresie prawa podatkowego, w szczególności udzielanie w
formie telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail) porad dotyczących bieżących aspektów podatkowych
działalności Klienta
udzielanie pisemnych odpowiedzi na zapytania z zakresu prawa podatkowego
sporządzanie opinii i interpretacji z zakresu prawa podatkowego
analiza i opiniowanie umów handlowych oraz innych aktów normatywnych związanych z działalnością
Klienta w obrocie prawno-gospodarczym pod kątem bezpieczeństwa w zakresie prawa podatkowego
udzielanie konsultacji z zakresu optymalizacji podatkowej
przygotowywanie wystąpień do organów podatkowych
reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w postępowaniu kontrolnym
reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi w postępowaniu podatkowym oraz sądowym
(WSA, NSA)
udzielanie raz w tygodniu konsultacji podatkowych w siedzibie Klienta z udziałem doradcy podatkowego
lub aplikanta, w dniu wcześniej ustalonym przez Strony
przeprowadzenie aktualizacji postanowień wewnętrznej instrukcji rozliczeń podatku VAT
przeprowadzenie okresowych audytów z zakresu wypełniania, przez jednostki organizacyjne Klienta,
postanowień wewnętrznej instrukcji rozliczeń podatku VAT
przeprowadzenie u Klienta po zakończeniu każdego roku audytu podatkowego
przeprowadzenie u Klienta po zakończeniu każdego roku analizy funkcjonalnej z zakresu cen
transferowych
występowanie w imieniu Klienta o zwrot podatku VAT zapłaconego poza granicami kraju
występowanie w imieniu Klienta w sprawie odzyskania podatku VAT z tytułu niezapłaconych faktur
Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
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