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„Prawo jest sztuką tego
co dobre i słuszne…”

Szanowni Państwo,
Wychodząc naprzeciw pojawiającym się trudnościom w codziennym
funkcjonowaniu Państwa firm stworzyliśmy szybki „Pakiet pomocowy”, który
mamy nadzieję, że pomoże Państwu w przetrwaniu tego trudnego okresu.
Czas kryzysu to czas błyskawicznych decyzji. Nasi eksperci wiedzą, czego w
okresie epidemii koronawirusa w Polsce najbardziej potrzebują firmy w Polsce.
Oto jak jesteśmy w stanie pomóc.
Szybkie dostosowanie się do nowej sytuacji może zdecydować o losach firmy na długie lata.
Właśnie dlatego TAX&DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna postanowiła wdrożyć
pakiet usług, które pomogą Państwa firmie przetrwać trudny czas epidemii lub zamienić go
wręcz w szansę na rozwój.
Nasi eksperci przygotowali pewną gamę usług z zakresu doradztwa prawnego i podatkowego,
która – w naszym przekonaniu – najlepiej odpowiada aktualnym wyzwaniom firm. Jesteśmy w
stanie w odpowiednim czasie istotnie ograniczyć ryzyko biznesowe Państwa firmy.

Możemy Państwu zaoferować pomoc w szczególności w poniższym zakresie:
Tarcza podatkowa - praktyczne wdrożenie
Wnioski o ulgi podatkowe i ulgę w składkach ZUS Zatory płatnicze
Zatory płatnicze
Przegląd oceny ryzyka prawnego umów
Pomoc w skorzystaniu z ulgi na złe długi

Do czasu uchwalenia przez Sejm RP, zaproponowanego po posiedzeniu Rady Gabinetowej w
dniu 18 marca 2020 r. pakietu antykryzysowego, przedsiębiorcy funkcjonują w ogromnej
niepewności, a działać należy tu i teraz, w miarę możliwości wykorzystując obecne instytucje
prawne w celu zapewnienia prawie „normalnego” funkcjonowania biznesu. Poniżej
prezentujemy przykładowe wsparcie.
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TARCZA PODATKOWA

„Prawo jest sztuką tego
co dobre i słuszne…”

Dofinansowania do wynagrodzenia
Dofinansowania od starosty
Benefity dla samozatrudnionych
Odroczenie płatności podatku od wynagrodzeń
Możliwość zmniejszenia czasu pracy
Zwolnienia z obowiązku płacenia składek ZUS bądź odroczenia
terminu ich płacenia

WNIOSKI O ULGI
PODATKOWE

Pomoc w przygotowaniu wniosku do urzędu skarbowego /ZUS o
umorzenie, alternatywnie odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty
podatku
Zmniejszenie zaliczki ryczałtowej

ZATORY PŁATNICZE

Wsparcie w rozliczeniach podatkowych związanych z pojawieniem się
przeterminowanych należności
Wsparcie w rozliczeniach podatkowych związanych z pojawieniem się
przeterminowanych zobowiązań
Prawna ocena umów z kontrahentami ze szczególnym
uwzględnieniem skuteczności zabezpieczeń wykonania zobowiązań
Wsparcie w negocjowaniu i renegocjowaniu umów z kontrahentami
w szczególności w zakresie harmonogramu spłat oraz ustanawiania
zabezpieczeń na okoliczność naruszenia zobowiązania

OCENA RYZYKA
PRAWNEGO UMOWY

Ocenę danej umowy lub jej projektu w szczególności w zakresie
odpowiedzialności za jej naruszenie lub niewykonanie i możliwości
uniknięcia tej odpowiedzialności w związku z pandemią, działań jakie
które powinny zostać podjęte w celu uniknięcia lub ograniczenia
odpowiedzialności za naruszenie lub niewykonanie umowy,
możliwości rozwiązania umowy
Wsparcie w toczących się lub rozpoczynających się procesach
negocjacji umów, zmierzające do wypracowania rozwiązań
pozwalających na ograniczenie ryzyka prawnego związanego ze
skutkami pandemii
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