
Dlaczego warto?

Niejasne i często zmieniające się przepisy Ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych („PIT”),
niejednolite interpretacje i orzecznictwo, różnorodność
źródeł dochodów i świadczeń , złożoność sytuacji 
osobistej oraz brak specjalistycznej wiedzy 
podatkowej, może doprowadzić do nieprawidłowego 
zaraportowania dochodu i w konsekwencji ryzyka
nieprawidłowego rozliczenia.

Powierzenie spraw podatkowych Członków Zarządu 
i Managerów profesjonalnemu doradcy PwC zapewnia
osobom na kluczowych stanowiskach zgodność 
z prawem oraz bezpieczeństwo ich indywidualnych 
rozliczeń podatkowych. Na bieżąco wspieramy naszych
klientów w czasochłonnych i uciążliwych czynnościach
związanych z dokonaniem rozliczenia i wyjaśnieniami
przed władzami skarbowymi.

Wyróżnia nas partnerskie podejście do naszych 
klientów, znajomość specyfiki rozliczeń nakierowanych 
na zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem
oraz generowanie możliwych oszczędności podatkowych.
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Wspieramy Ciebie i Twój biznes

Członkowie Zarządu i kluczowi 
menedżerowie to wizytówka firmy.
Dlatego tak ważne jest, aby ich sytuacja
związana z realizacją indywidualnych 
zobowiązań podatkowych była przejrzysta 
i nie  powodowała ryzyka negatywnego 
postrzegania firmy przez pryzmat
ewentualnych nieprawidłowości w ich 
osobistych rozliczeniach podatkowych.

Bezpieczeństwo indywidualnych 
rozliczeń podatkowych Członków Zarządu 
i Kluczowych Managerów oraz indywidualne
doradztwo PIT
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Dyrektor 
T: +48 502 184 764 
E: joanna.narkiewicz-tarlowska@pwc.com 

Szymon Sokal  
Starszy Menedżer 
T: +48 502 184 999 
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Jeżeli są Państwo zainteresowani wsparciem
PwC, prosimy o kontakt:

Wspieramy Ciebie i Twój biznes

Jak możemy pomóc?

Proponujemy pełny zakres indywidualnego 
doradztwa podatkowego dla kluczowych 
w firmie osób, w tym:

Mariusz Ignatowicz 
Partner 
T: +48 502 184 795 
E: mariusz.ignatowicz@pwc.com
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1. Przygotowanie indywidualnych 
rocznych rozliczeń podatkowych

Przeprowadzamy pełną analizę sytuacji podatkowej
osoby rozliczanej, ustalamy źródła dochodów 
(włączając dochody uzyskiwane z międzynarodowych
planów akcyjnych, opcyjnych, long term incentive 
plans, ze źródeł prywatnych – najem, dywidendy itp.) 
i sposób ich opodatkowania w Polsce, oraz możliwość 
zastosowania ulg i odliczeń podatkowych. 

Przygotowujemy rozliczenie podatkowe i instrukcje 
płatności oraz odpowiednie formularze zeznań, 
monitorujemy terminy. Występujemy w charakterze
pełnomocników.

2. Wsparcie administracyjne

Reprezentujemy osoby przed władzami skarbowymi 
i sądami administracyjnymi w zakresie ich indywidualnych
zobowiązań podatkowych m. in. poprzez składanie 
wyjaśnień, uczestnictwo w postępowaniu podatkowym,
składanie wniosków o interpretację prawa podatkowego.

3. Doradztwo w zakresie uzyskanych dochodów

Zapewniamy wsparcie osób od strony podatkowej 
w przypadku zmiany posiadania (zbyciu lub nabyciu
składników majątkowych jak papiery wartościowe, 
nieruchomości, inne rzeczy), planujemy inwestycje 
od strony podatkowej, doradzamy przy opodatkowaniu
bieżących dochodów z majątku (np. papiery wartościowe,
nieruchomości, inne rzeczy).

4. Transfer majątku

Doradzamy przy transferze majątku do osób bliskich
włączając w to formy zabezpieczenia majątku.

5. Hot-line

Bieżąco wspieramy w zakresie PIT i ubezpieczeń 
spo łe cznych.


