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Witamy w
Kancelarii Consiliator
Nasza Kancelaria to doradcy podatkowi, prawnicy
i księgowi posiadający długoletnie doświadczenie.
Od kilkunastu lat zapewniamy profesjonalną pomoc
z zakresu prawa podatkowego i księgowości, a współpracując z prof. Henrykiem Dzwonkowskim, adwokatami i radcami prawnymi dodatkowo oferujemy kompleksową obsługę prawną z zakresu innych gałęzi prawa.
Wszyscy doradcy podatkowi w naszej Kancelarii są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody
wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa

podatkowego i uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych,
której jesteśmy członkami.
Zakres świadczonych usług dostosowujemy do potrzeb
klientów. Pomagamy rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej i rozwiązujemy problemy pojawiające
się w trakcie jej prowadzenia. Osobom fizycznym pomagamy m.in. przy sporządzeniu zeznań podatkowych,
w tym rozliczeniu dochodów z zagranicy i udzielamy
porad z zakresu spadków i darowizn.
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Doradztwo podatkowe
Udzielanie porad prawnych i wydawanie opinii stanowi
zasadniczy przedmiot naszej działalności. Od lat wspieramy klientów m.in. poprzez:
 konsultacje, porady i analizy w zakresie interpretacji
aktów prawnych,
 przygotowywanie wniosków, odwołań i skarg,
 odzyskiwanie nadpłat, czyli nienależnie zapłaconych
podatków,
 wyjaśnianie skutków podatkowych zaistnienia konkretnych zdarzeń (stanów faktycznych),
 kontrolę i konsultacje w zakresie poprawności dokumentacji i rozliczeń podatkowych,
 pomoc i doradztwo w trakcie kontroli podatkowej
(np. przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień
przed organami podatkowymi),

 występowanie w imieniu klienta w kontaktach
z organami podatkowymi na wszystkich etapach postępowania (od urzędu skarbowego do Naczelnego
Sądu Administracyjnego),
 opracowywanie korzystnych strategii prowadzenia
działalności gospodarczej (planowanie podatkowe).

W warunkach niepewnego prawa, profesjonalna
pomoc doradcy podatkowego stanowi element
budowania przewagi konkurencyjnej.

Biuro Rachunkowe
Dysponując nowoczesnymi narzędziami informatycznymi prowadzimy księgowość dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, spółek cywilnych
i spółek prawa handlowego.
Na rzecz klientów prowadzimy:
 księgi handlowe (pełna księgowość),
 podatkowe księgi przychodów i rozchodów,
 ewidencje przychodów dla podatników opodatkowanych ryczałtem,
 ewidencje podatkowe dla potrzeb VAT,
 ewidencje środków trwałych,
 sporządzamy zeznania podatkowe,
 rozliczamy dochody z zagranicy,
 sporządzamy deklaracje dla podatku od spadków
i darowizn.

W razie kontroli organu podatkowego to my:
 reprezentujemy podatnika (firmę),
 wyjaśniamy wątpliwości, a w razie konieczności
 zaskarżamy niesłuszne decyzje urzędu skarbowego
i urzędu kontroli skarbowej.
Dla każdej obsługiwanej firmy wyznaczamy osobę,
która dba o bieżące kontakty, sprawuje nadzór nad
dokumentacją i ujmuje zdarzenia w księgach, przez co
minimalizujemy możliwości powstania błędów w rozliczeniach podatkowych.

Dla nowych klientów przygotowaliśmy ofertę
promocyjną na usługi księgowe i obsługę
kadrowo-płacową oraz rabat na doradztwo
podatkowe.

Obsługa kadrowo-płacowa
Nasi specjaliści z zakresu kadr i płac rozwiązują wszelkie problemy związane z zatrudnieniem pracowników,
w szczególności:
 naliczamy wynagrodzenia uwzględniając należne
dodatki, premie i potrącenia wynikające z przepisów, zawartych umów i regulaminów,
 ustalamy oraz naliczamy zasiłki chorobowe,
 sporządzamy listy płac,
 sporządzamy karty wynagrodzeń i zasiłkowe,
 obliczamy zaliczki na podatek dochodowy od osób
fizycznych,
 składamy zgłoszenia do ZUS,
 wykonujemy obowiązki w zakresie obliczania składek oraz elektronicznego przesyłania deklaracji do
ZUS (DRA, RCX, RSA, RZA),
 sporządzamy informacje dla ubezpieczonych pra-

cowników na drukach RMUA,
 sporządzamy deklaracje o dochodach osiągniętych
w roku podatkowym (PIT-11, PIT-40),
 weryfikujemy rachunki za umowy zlecenia;
 sporządzamy umowy o pracę, wypowiedzenia umów
o pracę i świadectwa pracy,
 wystawiamy zaświadczenia o zarobkach,
 prowadzimy akta osobowe pracowników,
 zgłaszamy pracodawców do Państwowej Inspekcji
Pracy.
Obsługujemy podmioty, które powierzyły nam wszelkie
swoje sprawy księgowe, w tym sprawy kadrowo-płacowe, jak i firmy, które zdecydowały się tylko na outsourcing kadr i płac, pozostawiając księgowość w miejscu
wykonywania działalności.

Nasi klienci zyskują






ograniczenie zatrudnienia
oszczędność czasu
większe bezpieczeństwo firmy
niższe koszty działalności
profesjonalną obsługę księgową i podatkową,
kadrowo-płacową oraz doradztwo podatkowe
 opiekę doradcy podatkowego
 poufność powierzonych informacji
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