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Słowo wstępne

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt przedstawić Państwu fi rmę DMS TAX, fi rmę 
której misją jest dostarczanie profesjonalnych usług wspo-
magających biznes naszych klientów. Dlatego też od początku 
istnienia fi rmy wyznajemy zasadę, że najważniejszy jest czło-
wiek, a nasza praca powinna być skierowana na wspomaga-
nie Państwa w procesie decyzyjnym poprzez dostarczanie 
konkretnych rozwiązań.

Wypracowanie powyższej formuły współpracy, dzięki której 
przekonaliśmy do siebie klientów krajowych i międzynarodo-
wych reprezentujących wiele branż, nie byłoby możliwe bez 
pracujących w naszej fi rmie osób, które stanowią jej najwięk-
szą wartość. Ich wiedza, doświadczenie oraz zaangażowanie 
w pracę pozwala osiągać cele stawiane przez naszych klientów, 
a my dbamy o to, aby doskonalili oni swoje kompetencje mery-
toryczne oraz biznesowe, jak również rozwijali umiejętności pracy 
zespołowej.
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Zgodnie z konsekwentnie prowadzoną polityką rozwoju na-
szej fi rmy na bieżąco doskonalimy zaplecze merytoryczne, 
techniczne oraz informatyczne w celu podnoszenia profesjo-
nalizacji oraz wydajności pracy, a tym samym zwiększenia 
jakości świadczonych usług. Uważamy bowiem, że w każdej 
fi rmie oraz w każdym procesie można znaleźć pole do uspraw-
nień, a tym samym do ciągłego doskonalenia organizacji 
w świadczeniu usług na rzecz naszych klientów.

Wierzymy w to, że podejmowane przez nas działania przyczyniają 
się do sprostania rosnącym oczekiwaniom naszych klientów.

Dawid Michalak
Partner Partner Partner

Jacek Dobrucki Henryk Suchecki



Wartości
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W naszej fi rmie wierzymy, że wspólnie wyznawane wartości stanowią 
fundament współpracy z naszymi klientami oraz pracownikami. 
Uznaliśmy, że jednolity zbiór wartości pozwoli nam na stworzenie 
zespołu ludzi, dla których wspólnym mianownikiem będą partnerstwo, 
profesjonalizm, wiedza i doświadczenia oraz praca zespołowa.

Partnerstwo
przez które rozumiemy wzajemny szacunek, zrozu-
mienie i zaufanie w pracy z naszymi klientami oraz 
pracownikami.

Wiedza i doświadczenie
przez które rozumiemy ciągłe doskonalenie 
naszych umiejętności we wszystkich obsza-
rach naszej aktywności.

Praca zespołowa
przez którą rozumiemy wspólne rozwiązywa-
nie stojących przed nami wyzwań, dzieląc się 
wiedzą i doświadczeniem..

Profesjonalizm
przez który rozumiemy wykonywanie swojej 
pracy z pełnym zaangażowaniem, rzetelno-
ścią i odpowiedzialnością.

NASZE WARTOŚCI TO
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W ramach wypracowanej formuły współpracy z naszymi klien-
tami ustaliliśmy, że rozpoczynając pracę nad zleconym zagad-
nieniem koncentrujemy się na jego istocie, przez co rozumiemy 
dokładne zbadanie przyczyn powstania oraz możliwych skut-
ków wystąpienia danego zdarzenia oraz regulacji prawnych 
i wewnętrznych, które na dane zdarzenie mogą oddziaływać.

Uważamy bowiem, że jedynie indywidualne podejście do za-
gadnienia pozwala nam na przygotowanie rozwiązania, które 
będzie można skutecznie zastosować w praktyce. Dlatego też 
zawsze słuchamy argumentów i wniosków klienta, które poma-
gają nam zrozumieć zasady funkcjonowania organizacji oraz 
ograniczeń we wdrażaniu danego rodzaju rozwiązań.

Przygotowując rozwiązania zawsze koncentrujemy się na celu, ja-
kim kieruje się klient podejmując określone działania. Rozpoczyna-
jąc pracę badamy obowiązujące regulacje krajowe oraz między-
narodowe, standardy zewnętrzne oraz wewnętrzne, orzecznictwo 
sądów administracyjnych oraz linię interpretacyjną ministerstwa 
fi nansów. Takie podejście daje nam pewność, że przygotowane roz-
wiązanie ograniczy ryzyka podatkowe i fi nansowe oraz racjonalnie 
zabezpieczy klienta na etapie kontroli lub audytu.

Naszym celem jest bowiem ocena ryzyka związanego z alternatyw-
nymi modelami postępowania oraz przedstawienie takiego, które 
jest możliwe do zastosowania przy racjonalnym ekonomicznie po-
ziomie kosztów.



Doświadczenie
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Wspierając naszych klientów pracowaliśmy przy różnorodnych 
zagadnieniach obejmujących regulacje i standardy o zasięgu 
krajowym oraz międzynarodowym. Wnioski płynące z tych do-
świadczeń pozwalają nam na kompleksowe podejście do two-
rzonego rozwiązania oraz dostosowania go do indywidualnych 
potrzeb naszych klientów, zarówno w zakresie usług doradczych 
jak i fi nansowych.

Powyższe stosowaliśmy podczas realizacji projektu w zakresie 
optymalizacji rozliczeń w podatku VAT dla spółki z udziałem kapi-
tału zagranicznego o obrotach ok. 0,8 mld PLN rocznie. Naszym 
celem było zdiagnozowanie sytuacji bieżącej w ramach funkcjo-
nujących procedur, wskazanie istotnych ryzyk podatkowych oraz 
zaproponowanie rozwiązania wraz z jego wdrożeniem.

Pracowaliśmy także dla wiodącej grupy kapitałowej na rynku IT
w Polsce w zakresie stworzenia i wdrożenia polityki cen trans-
ferowych. Naszym celem było zdiagnozowanie stanu faktyczne-
go oraz przygotowanie rozwiązania obejmującego szczegółowy 
opis transakcji możliwych do wystąpienia w tej grupie, zasad ich 
realizacji (podział funkcji, aktywów, ryzyk, kosztów oraz doku-
mentowania), zasad wyceny transferu wewnątrzgrupowego oraz 
zindywidualizowanych zasad dokumentowania transakcji.

Zostaliśmy również poproszeni o przygotowanie modelu bizne-
sowego w zakresie restrukturyzacji działalności gospodarczej 
grupy fi rm z sektora medycznego. Specjaliści naszej fi rmy oraz 
współpracującej kancelarii prawnej opracowali cztery warianty 
modeli restrukturyzacyjnych, które zawierały rozdział działal-
ności majątkowej od działalności biznesowej z zastosowaniem 
szczególnej struktury spółki osobowej.

Zrealizowane projekty w zakresie usług doradczych w połącze-
niu z wiedzą fi nansową pozwoliły nam na przygotowanie mode-
lu co-sourcingu w zakresie usług fi nansowo-księgowych. Model 
ten zakłada współudział klienta oraz naszej fi rmy w prowadzeniu 
biznesu poprzez jeden zintegrowany system klasy ERP. Zarówno 
klient jak i nasi specjaliści jednocześnie wprowadzają i analizują 
dane w wielu obszarach, m.in. sprzedaży, gospodarki magazy-
nowej, płynności, księgowości, środków trwałych, podatków itp., 
które następnie są przekształcane w raporty dostosowane do 
oczekiwań i potrzeb klienta, które służą ocenie rentowności pro-
wadzonego biznesu.

Ufamy, że dotychczasowe doświadczenia przyczynią się do reali-
zacji nowych projektów, które stawiać będą przed nami ciekawe 
wyzwania i które wzbogacą warsztat naszej pracy.



Usługi
Doradztwo podatkowe

Dział Doradztwa Podatkowego świadczy kompleksowe 
usługi w zakresie podatków krajowych oraz międzynaro-
dowych. Doradcy i konsultanci podatkowi pomagają klien-
tom w przygotowaniu rozwiązań, których zastosowanie 
w fi rmie będzie minimalizowało negatywne oraz maksy-
malizowało pozytywne skutki podatkowe.

Ceny transferowe

Dział Cen Transferowych pomaga klientom w zarządza-
niu ryzykami oraz szansami wynikającymi z rozliczeń po-
między podmiotami powiązanymi jak również wypełnie-
niu wymogów formalnych związanych z przygotowaniem 
dokumentacji podatkowych. 
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Nasze usługi obejmują m.in.:

•  sporządzanie analiz i opinii podatkowych, w tym konsultowanie 
projektów umów i porozumień,

•  planowanie podatkowe struktur biznesowych,

•  wspieranie w bieżących rozliczeniach podatkowych, włącznie  
z pomocą przy sporządzaniu deklaracji oraz informacji podatko-
wych,

•  prowadzenie postępowań podatkowych lub sądowych,  
w tym doradztwo lub zastępstwo procesowe na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa,

•  doradztwo w zakresie rozliczeń kadry zarządzającej,

•  przygotowywanie procedur wewnętrznych w zakresie sposobu 
kwalifi kacji poszczególnych zdarzeń gospodarczych na gruncie 
ustaw podatkowych,

•  audyty podatkowe,

•  szkolenia zamknięte w zakresie podatków krajowych oraz mię-
dzynarodowych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

•  opracowywanie polityki cen transferowych grup kapitałowych,

•  sporządzanie analiz porównywalności w zakresie oceny rynkowego 
charakteru transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powią-
zanymi,

•  sporządzanie analiz rynkowych w zakresie oceny rentowności pod-
miotu dokonującego transakcji z kontrahentami powiązanymi  
w odniesieniu do porównywalnych fi rm na rynku,

•  sporządzanie dokumentacji podatkowych cen transferowych (krajo-
wych oraz europejskich),

•  audyt dokumentacji podatkowych cen transferowych przygotowa-
nych przez klienta, w tym procedur ich sporządzania i weryfi kacji 
transakcji,

•  doradztwo w zakresie usług niematerialnych oraz zasad ich 
rozliczania, w tym doradztwo oraz planowanie rozliczeń kosztów 
grupowych oraz systemu ich prawidłowego dokumentowania  dla 
potrzeb podatkowych,

•  doradztwo w postępowaniach administracyjnych i sądowych  
z zakresu cen transferowych,

•  szkolenia zamknięte w zakresie cen transferowych.



Usługi fi nansowe

Dział Usług Finansowych pomaga klientom w bieżą-
cym zarządzaniu prowadzoną działalnością gospodarczą 
w obszarze fi nansowym oraz księgowym. Nasi specjaliści 
zabezpieczają formalną stronę prowadzonego biznesu przy 
jednoczesnym doradztwie w zakresie rozwiązań fi nanso-
wych usprawniających jego bieżące funkcjonowanie.

Doradztwo transakcyjne

Usługi w zakresie doradztwa transakcyjnego świad-
czone są przez specjalistów z poszczególnych działów 
naszej fi rmy. Wierzymy, że połączenie wiedzy i do-
świadczenia pracowników specjalizujących się w róż-
nych obszarach pozwoli na kompleksowe i efektywne 
przygotowanie rozwiązań w zakresie restrukturyzacji, 
zmian organizacyjnych, zakupów inwestycyjnych oraz 
innych działań, gdzie wymagane jest podejście inter-
dyscyplinarne.
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Nasze usługi obejmują m.in.:

•  prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym pełną administrację 
kadrową,

•  statutową i wewnątrzgrupową sprawozdawczość fi nansową oraz 
raportowanie wewnątrzgrupowe dla celów zarządczych,

•  analizy fi nansowe oraz zarządcze,
•  doradztwo księgowe w obszarze rachunkowości fi nansowej oraz 

podatkowej,

•  opracowywanie uregulowań i procedur wewnętrznych z zakresu 
rachunkowości fi nansowej oraz podatkowej,

•  ocenę ryzyk podatkowych dla potrzeb sprawozdawczości fi nanso-
wej oraz wewnątrzgrupowej (np. MSR/MSSF, US GAAP),

•  pomoc przy sporządzaniu sprawozdań fi nansowych, deklaracji 
podatkowych i ZUS, formularzy GUS, NBP i innych.

Nasze usługi obejmują m.in.:

•  analizy due diligence przy przejmowaniu lub łączeniu podmiotów 
gospodarczych,

•  planowanie struktury transakcji przejęcia majątku podmiotów 
łączonych lub dzielonych,

•  planowanie lub konsultacje struktur biznesowych pod kątem ich 
efektywności podatkowej na gruncie krajowych oraz międzynaro-
dowych regulacji podatkowych,

•  planowanie lub konsultacje restrukturyzacji należności  
i zobowiązań połączonych z przejęciem majątku lub zabezpiecze-
niem na majątku,

•  planowanie lub konsultacje transakcji na rynku nieruchomości 
komercyjnych, w tym planowanie optymalnych podatkowo działań 
nabycia oraz zbycia nieruchomości przez podmioty celowe.
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DMS TAX Sp. z o.o.
Spółka doradztwa podatkowego

offi  ce@dmstax.com
www.dmstax.com

DMS TAX Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział 
Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł i jest w pełni opłacony.

DMS TAX Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do 
świadczenia usług doradztwa podatkowego. 
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NIP 894-28-25-006      |      KRS  0000231073      |      REGON 020041354


