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Nasz zespół
Kancelaria TaxA Group to zespół ponad 30 
osób, a w tym 8 doradców podatkowych  
i 1 radca prawny. Struktura zespołu oparta 
jest na kadrze menadżerskiej (w stopniach 
od młodszego do starszego Menadżera) 
oraz Konsultantach (odpowiednio od 
młodszego do starszego Konsultanta).

Naszą misją jest ścisła 
współpraca z klientami 
Szanujemy ich wyjątkowość oraz buduje-
my relacje oparte na wzajemnym zaufa-
niu. Doradzamy i inspirujemy firmy nieza-
leżnie od ich formy prawnej czy wielkości 
przedsiębiorstwa.

Każdy klient jest naszą inwestycją. Stawiamy 
na osobisty kontakt w czasie bezpośrednich 
spotkań. Poprzez nasze partnerskie podej-
ście oraz bliskie relacje w pełny sposób po-
znajemy specyfikę działalności klientów.

Poprzez nasze partnerskie podejście oraz 
bliskie relacje w pełny sposób poznaje-
my specyfikę działalności klientów. Rozu-
miemy i kompleksowo dbamy o interesy 
przedsiębiorców zarówno na rynkach kra-
jowych, jak i międzynarodowych. Dzięki 
długoletniemu doświadczeniu oraz prze-
myślanym i nietuzinkowym pomysłom na-
sze doradztwo wykracza poza oczekiwania 
naszych klientów.

Tax Advisors Group to profesjonalni doradcy 
i zaufani partnerzy w biznesie



Bieżące doradztwo podatkowe - 
zrozumiałe i precyzyjne doradztwo  
w zakresie bieżącego wypełniania 
obowiązków podatkowych oraz opty-
malizacji obciążeń podatkowych sta-
nowi dla nas podstawę współpracy 
z Klientem, opartą na wzajemnym 
zaufaniu. W oparciu o doświadczenie  
i wiedzę wspieramy naszych Klientów 
celem zminimalizowania ewentual-
nych ryzyk podatkowych.

Ceny transferowe - realizując trans-
akcje gospodarcze z podmiotami po-
wiązanymi kapitałowo lub osobowo 
należy zachować szczególną staran-
ność przy ustalaniu, a następnie przy 
dokumentowaniu takiej współpracy. 
Pozwala to ograniczyć ryzyko podat-
kowe związane z zakwestionowaniem 
cen stosowanych pomiędzy podmio-
tami powiązanymi.

Doradztwo strukturalne - prowadze-
nie przedsiębiorstwa to wyzwanie or-
ganizacyjne, finansowe i prawne. Czę-
ste zmiany w przepisach podatkowych 
dodatkowo podnoszą ryzyko gospo-
darcze. Rozumiemy, że nie ma dwóch 
takich samych przedsięwzięć. Dlatego 
oferujemy zindywidualizowane usługi 
formujące i restrukturyzujące formę 
prowadzenia Państwa działalności.

Obsługa podatkowa podmiotów 
sektora publicznego, związków za-
wodowych i tzw. trzeciego sektora 
- Prawo podatkowe obejmuje swym 
zakresem także funkcjonowanie pod-
miotów prawa publicznego, w tym 
samorządowego, szpitali, szkół wyż-
szych, spółek użyteczności publicznej, 
a także tzw. trzeciego sektora obejmu-
jącego organizacje pozarządowe reali-
zujące szczególne zadania społeczne.

Doradztwo podatkowe przy mię-
dzynarodowych transakcjach  
i inwestycjach - jesteśmy jedną  
z niewielu kancelarii, której pracow-
nicy zdobywali doświadczenie zawo-
dowe za granicą. Znajomość rzeczy-
wistości podatkowej w innych krajach 
Unii Europejskiej, a także poza nią 
oraz posiadane przez nas kontakty 
biznesowe pozwalają nam propo-
nować naszym Klientom skuteczne  
i realne rozwiązania, indywidualnie 
dopasowane do ich potrzeb.

Postępowanie podatkowe i kon-
trolne oraz spory sądowe - ścisła 
współpraca naszych doradców po-
datkowych oraz radców prawnych 
z Klientem pozwala na bezbolesne 
przeprowadzenie Państwa przez po-
stępowanie podatkowe, kontrolne, 
karno-skarbowe, a jeżeli wymaga 
tego sytuacja, również przez postę-
powanie sądowe.

Przeglądy podatkowe - życzenia  
i plany naszych Klientów są dla nas 
najważniejsze. Zdajemy sobie spra-
wę, że jesteśmy zarówno partnerami  
w biznesie, jak i doradcami i nadrzęd-
nym celem jest dbanie o interesy na-
szych Klientów. Dlatego łącząc te dwie 
funkcje, doradzamy Klientom, jak 
przeprowadzić transakcje w sposób 
najbardziej dla nich optymalny.

Szkolenia - w ramach spółki Consulting 
Tax Advisors Group sp. z o.o. sp. kom. 
zespół złożony z przyjaznych i kompe-
tentnych trenerów chętnie dzieli się 
umiejętnościami zdobywanymi w ciągu 
wielu lat praktycznej pracy z Klientami  
i wykorzystywanymi w licznych postę-
powaniach przed organami podatko-
wymi oraz sądami administracyjnymi.

Usługi
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Z Klientami spotykamy się przy dobrej 
kawie i słodkiej przekąsce w naszej sie-
dzibie we Wrocławiu, ale chętnie odwie-
dzamy także Państwa firmę, aby bliżej 
poznać specyfikę Państwa działalności  
i móc zaoferować szyte na miarę rozwią-
zania podatkowe. Kontakt z nami możli-
wy jest również drogą mailową, a w ra-
mach usługi uzyskujecie Państwo zawsze 
dostępną i sprawną obsługę telefoniczną.


