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BEZPŁATNY PRZEGLĄD PODATKOWY
w podatku od nieruchomości

Przepisy dotyczące podatku od nieruchomości od wielu lat są źródłem wątpliwości interpretacyjnych.
Wynika to ze złożoności regulacji prawnych i ich małej precyzyjności. To z kolei powoduje, że podatek
od nieruchomości coraz częściej jest przedmiotem licznych sporów podatników z organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Co więcej, praktyka wskazuje na liczne nieprawidłowości w rozliczaniu tego podatku, a tym samym niepotrzebne nadpłacanie podatku.
Jak sobie poradzić z takim problemem? Skorzystać ze wsparcia Ekspertów BDO. Nasi Klienci prawidłowo rozliczają podatek od nieruchomości, oszczędzając od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych
rocznie.
Naszą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w tym zakresie chcielibyśmy się podzielić także z Państwem, stąd specjalnie dedykowany program BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU PODATKOWEGO
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, uzupełniony o kompleksowe doradztwo, jeśli będziecie go
Państwo potrzebować.
KONTAKT Z BDO
Aby skorzystać z BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU PODATKOWEGO wystarczy przesłać do nas ostatnią deklarację na podatek od nieruchomości, ewidencję środków trwałych i kalkulację podatku od nieruchomości.

ANALIZA DOKUMENTÓW
Nasz zespół Ekspertów przeanalizuje wysłane przez Państwa dokumenty pod kątem poprawności rozliczeń,
a także możliwości optymalizacyjnych.

INFORMACJA ZWROTNA
Po weryfikacji otrzymanych dokumentów przekażemy Państwu informację zwrotną, w której wskażemy nieprawidłowości w rozliczeniach, stanowiące potencjalne źródło ryzyka podatkowego i obszary mogące generować oszczędności. Dodatkowo udzielimy praktycznych porad na temat poprawności rozliczeń i możliwości optymalizacji.

CO PAŃSTWO ZYSKUJECIE
Korzystając z BEZPŁATNEGO PRZEGLĄDU PODATKOWEGO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
bez względu na to, czy zdecydujecie się Państwo na dalszą współpracę z BDO, otrzymacie od nas BEZPŁATNĄ
INFORMACJĘ o poprawności rozliczeń w zakresie podatku od nieruchomości.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji nie mają charakteru opinii prawnej czy podatkowej. To materiał ogólny, informacyjny.
Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji rekomendujemy zwrócenie się o poradę do naszych doradców.

KOMPLEKSOWE WSPARCIE BDO
Jeśli jednak po wstępnej analizie zdecydują się Państwo na dalszą współpracę z Ekspertami BDO, to zapewnimy Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie podatku od nieruchomości w następujących etapach:

Pełny przegląd
Przeprowadzimy pełny przegląd Państwa nieruchomości, w tym m.in.: budynków, budowli i gruntów wraz z wizją
lokalną.

Raport
Z przeprowadzonych u Państwa prac sporządzimy raport, w którym zaproponujemy możliwości oszczędności
w przedsiębiorstwie i udzielimy rekomendacji co do kolejnych kroków na drodze do odzyskania nadpłaconego podatku lub mających na celu wyeliminowanie ryzyka podatkowego.

Zwrot nadpłaty
W sytuacji, gdy zidentyfikowane oszczędności będą uzasadniały wszczęcie postępowań mających na celu otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku, będziemy Państwa reprezentować i prowadzić dla Państwa wszystkie niezbędne
do tego czynności.
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Partner zarządzający Działem Doradztwa Podatkowego,
doradca podatkowy z ponad 17-letnim doświadczeniem.
Otrzymał tytuł Najlepszego Doradcy Podatkowego
w 2014 r. w kategorii „Podatki dochodowe” (IX Ranking
Firm i Doradców Podatkowych, „Dziennik Gazeta Prawna”). Doradza klientom z wielu branż w zakresie optymalizacji podatkowej. Autor publikacji „Fuzje i przejęcia
Spółek Kapitałowych” wyd. Beck oraz licznych artykułów
w polskiej prasie podatkowej.

Od ponad 20 lat zajmuje się świadczeniem obsługi prawnej
zarówno dla podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu optymalizacji krajowych i zagranicznych struktur gospodarczych. Doradza w krajowych i międzynarodowych restrukturyzacjach
i transakcjach. W swojej praktyce zawodowej obsługiwał
klientów działających w branży deweloperskiej, motoryzacyjnej, budowlanej, pocztowej, spożywczej, telekomunikacyjnej i wielu innych. Poza główną specjalizacją zajmuje się
również prawem celnym i dewizowym, prawem własności
intelektualnej, prawem umów handlowych, restrukturyzacją przedsiębiorstw i spółek.
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