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Kim jesteśmy?
Joanna Bielewicz – Doradca Podatkowy (nr wpisu 09520)
Z doradztwem podatkowym związana jest od 1993 r. Karierę zawodową rozpoczęła
w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Opolu, a po uzyskaniu w 1998 r. uprawnień doradcy
podatkowego kontynuowała ją w ramach własnej działalności gospodarczej oraz jako
pracownik/współpracownik szeregu poznańskich firm audytorskich i doradczych (m.in.
Grant Thornton Frąckowiak, Morison Finansista Audit, KZWS, HLB Sarnowski
& Wiśniewski czy ABC Audyt i ABC Group).
Jest wieloletnim, cenionym wykładowcą i szkoleniowcem w dziedzinie prawa podatkowego, współpracującym m.in. ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.
Specjalizuje się we wspomaganiu podmiotów w kontaktach z organami podatkowymi,
organami kontroli skarbowej, przed sądami administracyjnymi oraz w bieżącym
doradztwie, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
i podatku od towarów i usług. Jest autorką licznych publikacji dotyczących zagadnień
podatkowych w prasie fachowej.

Michał Szychowski – Doradca Podatkowy (nr wpisu 10128)
Doradztwem podatkowym zajmuje się od 1996 r. Doświadczenie zawodowe zdobył jako
pracownik poznańskich organów skarbowych oraz firm audytorskich i doradczych (Rödl
& Partner oraz Grant Thornton Frąckowiak). W latach 2007-2011, prowadząc własną
działalność gospodarczą jako doradca podatkowy współpracował z wieloma firmami
audytorskimi i doradczymi ( m.in. z: HLB Sarnowski & Wiśniewski czy ABC Audyt i ABC
Group).
Specjalizuje się we wspomaganiu podmiotów w kontaktach z organami podatkowymi,
organami kontroli skarbowej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
Zajmuje się również bieżącym doradztwem podatkowym, w szczególności w zakresie
podatku od towarów i usług, podatku akcyzowego oraz prawa celnego. Autor publikacji
dotyczących zagadnień podatkowych publikowanych w prasie fachowej.

Justyna Górniak – Biegły Rewident (nr 12238)
Doświadczenie zawodowe zdobyła w latach 2003-2011, pracując głównie w Grant
Thornton Frąckowiak. W tej czołowej poznańskiej firmie audytorskiej i doradczej
zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie zarówno w zakresie badania sprawozdań
finansowych, jak i w zakresie problemów podatkowych, kierując zespołem specjalizującym się w projektach typu due diligence.
Posiada bogate doświadczenie z zakresu finansów i księgowości oraz w kierowaniu
zespołami przygotowującymi projekty due diligence, audyty podatkowe oraz projekty
dotyczące badania sprawozdań finansowych.
W ramach doradztwa podatkowego specjalizuje się w projektach due dilligence, audytach
podatkowych, dokumentacjach podatkowych oraz bieżącym doradztwie podatkowym,
w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Jest autorką
publikacji dotyczących zagadnień rachunkowych i podatkowych.
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Podstawą naszego działania są wyznawane przez nas wartości, a miarą naszego sukcesu jest satysfakcja
i korzyść biznesowa, jakich Państwo oczekujecie i jakie osiągniecie dzięki naszemu wsparciu.
Nasza wizja działania i rozwoju jest motywująca i inspirująca. Naszym działaniem potwierdzamy swoją
wiarygodność i słuszność pokładanego w nas zaufania. Nasze kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe
są gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.

Co jest dla nas najważniejsze?
Najwyższa jakość - dotrzymywanie
obietnic i działanie, którego jakość przewyższa
Państwa oczekiwania, innowacyjność, ciągłe
rozwijanie swojej wiedzy oraz otwartość na
zmiany i elastyczne podejmowanie decyzji.

Kompleksowa obsługa – najlepsze
rozwiązania powstają jako wynik wnikliwej analizy Państwa potrzeb, dlatego nie poprzestajemy na
suchej ocenie faktów, tylko skupiamy się na pełnej
ocenie stanów faktycznych.

Profesjonalizm – wieloletnie doświadczenia, ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych
oraz szeroka wiedza z różnych obszarów prawa
podatkowego.

Przywództwo - wskazywanie najlepszych
i unikalnych rozwiązań, przejawianie inicjatywy
w prowadzonych projektach, odwaga w poszukiwaniu nowych możliwości.

Hołdując zasadzie kompleksowości naszych usług, doradzamy Państwu w
szerokim zakresie obejmującym tematykę podatkową, nie pomijając przy
tym innych przepisów prawa mających decydujące znaczenie przy
wykładni przepisów prawa podatkowego.
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Nasza oferta obejmuje...

Bieżące doradztwo podatkowe
Cel usługi:

Zakres usług:

·

·

·
·

wspomaganie Państwa w zakresie prawidłowego i rzetelnego wywiązania się z obowiązków podatkowych;
dzielenie się na bieżąco aktualnymi informacjami prawno-podatkowymi;
zoptymalizowanie Państwa zobowiązań podatkowych oraz doradztwo w tym zakresie.

Optymalizacje podatkowe
Cel usługi:
·

·

stworzenie konstrukcji prawnych, pod względem obciążeń podatkowych, dających możliwość znalezienia – w dłuższej perspektywie znacznych oszczędności poprzez ograniczenie
bądź eliminację obciążeń podatkowych;
opracowanie optymalnych koncepcji przeprowadzenia zamierzonych operacji gospodarczych z punktu widzenia przepisów podatkowych oraz wspomaganie przy wdrożeniu proponowanych koncepcji.

Zakres usług:
·
·
·

·

diagnoza i analiza stanu bieżącego pod kątem
efektywności podatkowej;
opracowanie rozwiązań optymalizacyjnych;
opracowanie docelowego rozwiązania optymalizacyjnego oraz harmonogramu jego
wdrożenia;
wsparcie klienta we wdrożeniu zaakceptowanych rozwiązań.

·
·
·

udzielanie konsultacji podatkowych i przeprowadzanie szkoleń;
przygotowanie opinii podatkowych;
pomoc w uzyskaniu urzędowych interpretacji
prawa podatkowego;
ocena podatkowych umów z punktu widzenia
skutków podatkowych, na etapie ich negocjacji oraz pomoc w przygotowaniu nowych
projektów umów.
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Postępowania podatkowe i sądowe
Cel usługi:
·

kompleksowe wsparcie i reprezentacja Państwa przed organami podatkowymi, organami
kontroli skarbowej oraz w postępowaniach
sądowo-administracyjnych.

Zakres usług:
·

·

·

·

doradztwo podczas wszelkiego rodzaju
postępowań kontrolnych i podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe;
reprezentowanie Państwa w charakterze
pełnomocnika w trakcie postępowań kontrolnych i podatkowych;
przygotowanie właściwej strategii postępowania przed organami podatkowymi poprzez formułowanie właściwej argumentacji
przedstawianej kontrolującym;
reprezentowanie Państwa, na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa w postępowaniach sądowo-administracyjnej kontroli
decyzji podatkowych (reprezentacja przed
WSA i NSA).

Audyty podatkowe
Cel usługi:
·
·
·

wskazanie zagrożeń i obszarów ryzyka w zakresie podatków;
identyfikacja możliwych oszczędności
podatkowych;
nakreślenie kierunków dalszej polityki
podatkowej.

Zakres usług:
·

weryfikacja stanu prawnego przedsiębiorstwa
z punktu widzenia jego wpływu na sposób
opodatkowania;

·
·
·

analiza i przegląd dokumentacji księgowej
przedsiębiorstwa;
analiza i przegląd umów regulujących zasady
współpracy z dostawcami i odbiorcami;
sporządzenie raportu zawierający ocenę
kwalifikacji podatkowej dokonanej przez
Podmiot w zakresie zweryfikowanych operacji
gospodarczych, wskazanie ewentualnych
zagrożeń i ryzyk podatkowych oraz rekomendacje, przedstawiające rozwiązania
prawidłowe lub takie, które pozwolą znacznie
ograniczyć lub wyeliminować zidentyfikowane ryzyka podatkowe.
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Ceny transferowe
Cel usługi:
·

·
·

wyeliminowanie lub ograniczenie ryzyk
podatkowych związanych z transakcjami
pomiędzy podmiotami powiązanymi;
optymalizacja zobowiązań podatkowych
wynikających z tego rodzaju transakcji;
zapewnienie Państwu świadomego zarządzania ryzykiem występującym w transakcjach między podmiotami powiązanymi.

Zakres usług:
·

·

·
·

analiza prowadzonej działalności, mająca na
celu rozpoznanie i określenie głównych
obszarów ryzyka;
przygotowanie dokumentacji podatkowej
wymaganej przepisami ustaw o podatkach
dochodowych;
pomoc w identyfikacji transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu;
doradztwo przy wyborze metody określania
cen rynkowych.

Due diligence
Cel usługi:

Zakres usług:

·

·

·

·

identyfikacja i dostarczenie wiarygodnych
informacji na temat podmiotu, którego
nabyciem lub przejęciem zainteresowany jest
potencjalny inwestor;
wskazanie istotnych ryzyk i zagrożeń umożliwiających podjęcie racjonalnych i optymalnych decyzji z punktu widzenia inwestora;
określenie istotnych elementów mających
wpływ na wycenę przedmiotu transakcji.

·

·

weryfikacja stanu prawnego przedsiębiorstwa
z punktu widzenia jego wpływu na sposób
opodatkowania;
analiza i przegląd dokumentacji księgowej
przedsiębiorstwa oraz umów regulujących zasady współpracy z dostawcami i odbiorcami;
sporządzenie raportu zawierającego m. in.
opis istotnych zagrożeń i ryzyk podatkowych,
szczegółowy opis istotnych zdarzeń, operacji
i pozycji sprawozdania finansowego oraz
analizę zagrożeń wynikających z uregulowań
umownych.
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Nasze uprawnienia

Kontakt:
Bielewicz Szychowski Górniak Doradcy Podatkowi i Biegli Rewidenci spółka partnerska
Siedziba
ul. Szkolna 36
62-002 Suchy Las
e-mail: biuro@bs-podatki.pl

Biuro
ul. Tomasza Drobnika 12-14
60-693 Poznań
www.bs-podatki.pl
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