
5 lat GWW             
na Podkarpaciu
– poznajmy się
Jesteśmy obecni na Podkarpaciu od ponad 5 lat! W tym czasie przeprowadziliśmy wiele rozmów

z przedsiębiorcami, znamy realia, w jakich funkcjonują .  Rozwiązujemy problemy, z jakimi mierzą  się

podkarpackie firmy oraz pomagamy im rozwijać  prowadzone biznesy.

Oddzia ł  GWW w Rzeszowie to ponad 15 osobowy zespół ,  który świadczy us ługi prawne i podatkowe

z następujących obszarów: spory podatkowe, ceny transferowe, ulgi podatkowe (m. in. B+R, IP Box),

podatek dochodowy, VAT, akcyza i c ło, raportowanie schematów podatkowych (MDR), prawo pracy,

firmy rodzinne i planowanie sukcesji,  e-commerce i ochrona danych osobowych, IP i nowe

technologie, prawo korporacyjne.

Niezależnie od tego, czy już  się  poznaliśmy, czy też  pierwszy kontakt mamy dopiero przed sobą ,

zapraszamy na indywidualne spotkanie on-line ,  podczas którego poruszymy wybrane przez

Państwa zagadnienie prawne lub podatkowe.

Co należy zrobić ,  żeby spotkać  się  z naszymi ekspertami?

Wystarczy wybrać  temat interesującego Państwa

zagadnienia i skontaktować  się  z nami mailowo w celu

umówienia się  na spotkanie online. 

TERMIN:
29 września - 1 października 2020 r.

FORMUŁA:
spotkania on-line
na platformie MS Teams

ZAPISY:
rzeszow@gww.pl

Nasi eksperci poświęcą  na każdą  rozmowę/konsultację  20 min. W tym

czasie postarają  się  odpowiedzieć  na Państwa pytania dotyczące kwestii

podatkowych lub prawnych. Jeś l i  po wstępnym kontakcie konieczne

okaże się  spotkanie osobiste – chętnie przyjedziemy do Państwa

omówić  istotne szczegó ły. 



DORADZTWO PODATKOWE 

Przedstawiamy listę tematów, w jakich
pozostajemy do Państwa dyspozycji, ze
wskazaniem ekspertów w danej dziedzinie: 

KONTROLE PODATKOWE, ZMIANY VAT 

Piotr Świstak, adwokat

Ma łgorzata Militz, doradca podatkowy 

BONUSY, RABATY I KONKURSY -

ROZLICZENIA PODATKOWE

Sylwia Lubelczyk, radca prawny

Ma łgorzata Militz, doradca podatkowy 

ROZLICZANIE TRANSAKCJI UNIJNYCH

I EKSPORTOWYCH 

Sylwia Lubelczyk, radca prawny

Ma łgorzata Militz, doradca podatkowy 

RAPORTOWANIE SCHEMATÓW

PODATKOWYCH

Agnieszka Rzeszut, aplikant radcowski

Aneta Skowron-Bia ły, adwokat

Mariusz Tkaczyk, doradca podatkowy 

CENY TRANSFEROWE

Karolina Belcyr-Nazar, radca prawny

Łukasz Koba, konsultant ds. podatków

Tomasz Sobczak, doradca podatkowy 

ULGA B+R i IP BOX

Łukasz Koba, konsultant ds. podatków

Piotr Czajka, radca prawny

Micha ł  Modrzejewski, radca prawny 

RESTRUKTURYZACJA, BEZPIECZEŃSTWO

I OCHRONA MAJĄTKU 

JPK

Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy

Aldona Leszczyńska-Mikulska, radca prawny,

doradca podatkowy

Ryszard Bartkowiak, radca prawny

DORADZTWO PRAWNE 

IP I PATENTY

Micha ł  Tuszyński, adwokat, aplikant

rzecznikowski

Krzysztof Pupa, aplikant rzecznikowski 

PRAWO PRACY

Ines Borkowska, radca prawny

Paulina Wójcik – Król, radca prawny 

WSPARCIE DLA FIRM W RAMACH WALKI Z COVID-19

Piotr Świstak, adwokat

Ines Borkowska, radca prawny 

E-COMMERCE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Piotr Czajka, radca prawny

Micha ł  Tuszyński, adwokat, aplikant rzecznikowski 

KLIENCI INDYWIDUALNI

Dni Otwarte skierowane są  do przedsiębiorców

dzia łających na terenie Podkarpacia.

Liczba spotkań  jest  ograniczona.


