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PRAWO PODATKOWE

Jedną z kluczowych praktyk prawnych w Kancelarii GESSEL jest prawo podatkowe. 

Kancelaria GESSEL ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz swoich Klientów przy optymalizacji 
podatkowej w transakcjach kapitałowych z zakresu fuzji i przejęć, dotyczących również spółek publicznych. Proces 
ten polega na wyborze najefektywniejszego dla stron modelu podatkowego przeprowadzenia danej transakcji, 
który nie jest oczywisty, a jego wykorzystanie wiąże się ze swej istoty z pewnymi, mniejszymi lub większymi ryzykami 
podatkowymi. Takie planowanie podatkowe jest jedną z najistotniejszych faz większości transakcji.

Nasi doświadczeni i szeroko uznani specjaliści prawa podatkowego dysponują bogatą wiedzą praktyczną na 
temat aspektów podatkowych najprzeróżniejszych rodzajów projektów, którą – zależnie od wymagań danej 
sprawy – mogą uzupełniać fachowym wsparciem praktyków z innych dziedzin prawa. Zdolności i doświadczenie 
naszego zespołu podatkowego pozwalają mu pracować nad kilkoma złożonymi projektami jednocześnie 
w obszarach, takich jak restrukturyzacje oraz przejęcia i fuzje spółek czy nieruchomości, co zapewnia zarówno 
doskonałe wyniki, jak i sprawną, szybką obsługę dla Klientów.

Uwzględniając specyficzne wymogi poszczególnych branż, różni członkowie zespołu podatkowego GESSEL 
koncentrują swoją praktykę na różnych segmentach rynku. Dzięki temu lepiej rozumiemy potrzeby naszych Klientów 
i jest nam łatwiej proponować rozwiązania podatkowe, dostosowane do wymogów danego przedsiębiorstwa czy 
sektora gospodarki. Współpracujemy również z renomowanymi kancelariami prawnymi i podatkowymi w innych 
państwach, co umożliwia nam skuteczną realizację projektów o wymiarze międzynarodowym. 



ZAKRES USŁUG

Nasi specjaliści podatkowi służą profesjonalnym doradztwem w zakresie:

■	 zakładania spółek i podejmowania działalności gospodarczej;

■	 aspektów podatkowych funkcji i przejęć;

■	 międzynarodowego prawa podatkowego i planowania podatkowego;

■	 podatkowych aspektów bankowości i finansów, w tym również nowych instrumentów finansowych (takich, 
jak cash pooling, instrumenty pochodne i sekurytyzacja należności);

■	 audyty podatkowe;

■	 rozwiązania restrukturyzacyjne, efektywne pod względem podatkowym;

■	 postępowania podatkowe i sądowe, spory w sprawach podatkowych;

■	 programy motywacyjne dla kadry kierowniczej i dla pracowników (programy opcji, programy akcji pracowniczych);

■	 opodatkowanie dochodów oraz dodatkowych świadczeń;

■	 otrzymywanych przez pracowników zagranicznych delegowanych do pracy w Polsce;

■	 wszechstronne doradztwo podatkowe w zakresie opodatkowania dochodów osób prawnych i osób fizycznych, 
transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe), VAT, akcyzy i ceł oraz podatków od nieruchomości.
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Specjalizuje się w różnorakich aspektach prawa podatkowego, takich jak analiza konsekwencji podatkowych 
krajowych i międzynarodowych struktur i transakcji gospodarczych, identyfikacja i  zmniejszenie związanych z nimi 
ryzyk podatkowych, optymalizacja podatkowa, doradztwo podatkowe w zakresie fuzji i przejęć, wszelkie aspekty 
restrukturyzacji spółek kapitałowych oraz osobowych, procedura podatkowa oraz doradztwo w zakresie podatków 
międzynarodowych. 

Reprezentuje Klientów Kancelarii przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, zarówno w sprawach 
podatku dochodowego, jak i podatku VAT. 
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