
Kiedy warto skorzystać z hotline’u podatkowego?

Hotline podatkowy

W toku bieżącej działalności każdej firmy mogą pojawić się problemy prawno-
podatkowe, wymagające natychmiastowej i skutecznej pomocy. Skorzystaj z szybkich 
i pewnych porad doświadczonych ekspertów w ramach usługi Hotline Podatkowy.

W przypadku problemów podatkowych związanych z bieżącą działalnością fi rmy

Pytania i wątpliwości związane z różnego rodzaju podatkami mogą się pojawiać tak przy 
sprzedaży, jak i przy zakupie towarów oraz usług.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prawidłowości rozliczeń 
podatkowych

Zmniejszone dochody w czasie pandemii sprawiają, że rozliczenie wszystkich kosztów jest 
jeszcze ważniejsze, należy jednak pamiętać, by rozliczyć je poprawnie.

W celu weryfi kacji i optymalizacji zapisów umowy pod kątem obowiązków 
podatkowych

Sprzedaż niektórych towarów i usług może rodzić wątpliwości co do odpowiedniej 
kategoryzacji na potrzeby podatku VAT. Umowa podpisana z kontrahentem ma ponadto 
wpływ na późniejsze rozliczenie podatku dochodowego.  

W razie wątpliwości odnośnie nowych przepisów podatkowych i tzw. tarczy 
antykryzysowej

Każdego roku w życie wchodzą nowe rozwiązania podatkowe, które należy uwzględniać 
przy prowadzeniu działalności. Dodatkowe szanse daje rządowy pakiet ustaw, który 
pozwala na oszczędności z tytułu m.in. podatków VAT, CIT i PIT.

W czasie kontroli podatkowej lub postępowania

Błędnie rozliczony podatek może skutkować nałożeniem kar na przedsiębiorcę. W czasie 
kontroli lub postępowania przed organami podatkowymi warto mieć dostęp do wiedzy 
i doświadczenia doradców podatkowych.
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Co zyskasz? 

Bezpośrednią i natychmiastową poradę telefoniczną lub mailową udzieloną przez zespół 
doświadczonych konsultantów

Przejrzyste i dokładnie wytłumaczone rozwiązania dostosowane do obszaru działalności  
i potrzeb firmy

Pewność, że bieżąca działalność firmy jest w pełni zgodna z aktualnym prawem podatkowym

Zminimalizowanie poziomu ryzyka popełnienia błędu w rozliczeniach lub raportowaniach 
podatkowych

Wiedzę o możliwych usprawnieniach podatkowych

Dokładną notatkę z rozmowy, wraz ze wskazanymi rozwiązaniami przesłaną na adres e-mail lub 
wiadomość mailową zawierającą stanowisko odnośnie przedstawionego pytania

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

W ramach świadczenia usługi hotline’u podatkowego na rzecz naszych Klientów, wykorzystujemy 
doświadczenie i zasoby zgromadzone w ramach sieci firm członkowskich KPMG. Posiadamy 
wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółek reprezentujących różne sektory gospodarki. 
Świadczymy usługi zarówno dla dużych międzynarodowych korporacji, jak i spółek z sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, co daje nam unikalną możliwość współpracy z szerokim 
spektrum podmiotów na rynku.


