SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

Doradztwo prawne
•

dokonujemy analizy prawnej mo¿liwoœci podjêcia przez
inwestora dzia³alnoœci na terenie Specjalnej Strefy
Ekonomicznej

•

reprezentujemy przedsiêbiorców przy ubieganiu siê
o zezwolenie na dzia³alnoœæ w SSE, w szczególnoœci
w zakresie:
• przygotowania listu intencyjnego
• przygotowania i z³o¿enia oferty oraz innych dokumentów wymaganych procedur¹ aplikacyjn¹
• prowadzenia negocjacji ze SSE

•

pomagamy w pozyskaniu kolejnego zezwolenia przez
przedsiêbiorcê dzia³aj¹cego w Strefie

?
doradzamy w trakcie prowadzonej dzia³alnoœci, m.in..

transferowych, dokumentacjê cen transferowych
• reprezentujemy przedsiêbiorców strefowych przed
organami administracji publicznej i samorz¹dowej oraz
przed s¹dami administracyjnymi w ramach
postêpowañ podatkowych oraz kontroli podatkowych
i skarbowych

Ksiêgowoœæ finansowa i p³acowa
?
definiujemy, kwalifikujemy i ewidencjonujemy koszty

dla rozliczeñ dzia³alnoœci w specjalnej strefie
ekonomicznej, a tak¿e weryfikujemy poprawnoœæ
zaliczenia poniesionych przez przedsiêbiorcê kosztów
inwestycji do wydatków kwalifikuj¹cych siê do objêcia
pomoc¹ w rozumieniu przepisów o SSE
?
rozliczamy wydatki inwestycyjne i kontrolujemy limity
?
sporz¹dzamy sprawozdania dla SSE

w obszarze prawa pracy, prawa spó³ek, prawa
podatkowego, realizacji inwestycji itd.

?
rozliczamy i raportujemy wysokoœci pomocy publicznej

• wystêpujemy w postêpowaniach przed s¹dami
powszechnymi i polubownymi, s¹dami i organami
administracyjnymi, S¹dem Najwy¿szym

?
prowadzimy ewidencjê ksiêgow¹ dotacji i innych form

Doradztwo podatkowe
• rozliczamy podatek dochodowy z tytu³u prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej na terenie SSE
• prowadzimy bie¿¹ce doradztwo podatkowe celem
optymalizacji rozliczeñ prowadzonych dzia³añ dla
pe³nego wykorzystania zwolnienia podatkowego
• wykonujemy analizy podatkowe, przegl¹dy rozliczeñ
podatku dochodowego oraz wydatków kwalifikuj¹cych
siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹
?
opracowujemy dokumentacjê cen transferowych b¹dŸ
weryfikujemy posiadane dokumenty: polityki cen

dla celów zewnêtrznych i wewnêtrznych
pomocy publicznej
?
planujemy i na bie¿¹co monitorujemy stan zatrudnienia

Szkolenia
?
szkolimy kadrê zarz¹dzaj¹c¹ oraz pracowników

strategicznych dzia³ów firm z zakresu prawa, podatków
i ksiêgowoœci finansowej i p³acowej
?
tworzymy indywidualne programy, m.in.. z tematyki

przekszta³ceñ przedsiêbiorstw i ich podatkowych
aspektów, odpowiedzialnoœci cz³onków zarz¹du,
tworzenia umów gospodarczych, umów pracowniczych, mobbingu w miejscu pracy, procesów rekrutacji,
itp.

Referencje
Kancelaria BSO Prawo & Podatki Bramorski Szermach i Wspólnicy sp. k. wykazuje siê dok³adn¹ znajomoœci¹ przepisów
z obszarów prawa handlowego, prawa pracy, prawa nieruchomoœci, a swoj¹ wiedzê potrafi odpowiednio wykorzystaæ
dla dobra Mandanta. Hirsch Porozell sp. z o.o., dzia³a w Wa³brzyskiej i £ódzkiej SSE
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