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Analiza zaciągniętych
zobowiązań pod kątem ew.
konsekwencji związanych z

ich niewykonaniem lub
nieterminowym

wykonaniem, w tym
przygotowanie

korespondencji do
kontrahentów w tym

zakresie

Analiza krajowych i
międzynarodowych przepisów

prawa wprowadzających
szczególne prawa i obowiązki

dla funkcjonowania
przedsiębiorców

poszczególnych branż,
zwłaszcza dla branży

transportowej

Reprezentacja przed
organami administracji, w

tym przed organami celnymi
w przypadku

nieuzasadnionego
stosowania ograniczeń w

działalności danego
przedsiębiorstwa np.

nieuzasadnionej odmowy
wywozu określonych

towarów

Weryfikacja umów pod
kątem możliwości

zastosowania klauzuli
tzw. „siły wyższej" oraz

instytucji "rebus sic
stantibus"

CO OFERUJEMY?

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe doradztwo prawne celem
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami epidemii COVID-19,

bądź zminimalizowania tych skutków.

Reprezentacja w
postępowaniach

przedsądowych i sądowych,
których przedmiotem są

roszczenia związane z
zakłóceniami w realizacji

zaciągniętych kontraktów z
uwagi na epidemię

koronawirusa

EPIDEMIA A BIZNES

ul. Sienna 15,
26-610 Radom
tel: (+48) 48 377 80 30

kancelariakpg.pl
kpg@kancelariakpg.pl
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CO OFERUJEMY?

możliwość złożenia wniosku o ograniczenie zaliczek na
podatek

możliwość złożenia wniosku o odroczenie płatności podatku a także
ubiegania się o płatności ratalne zarówno podatku jak też zaległości
podatkowej

możliwość złożenia wniosku o zwolnienie płatnika z obowiązku
pobrania podatku

możliwość złożenia wniosku o umorzenie w całości lub w części
należności publicznoprawnych

Celem wsparcia jest zminimalizowanie negatywnych skutków dla
przedsiębiorców poprzez wykorzystanie rozwiązań pozwalających na

reorganizację płatności należności publicznoprawnych.

zastosowanie rozwiązań ograniczających pogorszenie płynności
finansowej związanych z otrzymywaniem zapłaty za towaru i
usługi w trybie podzielonej płatności
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PODATKI

Przeprowadzenie
analizy zasadności i

możliwości
zastosowania

danego rozwiązania

Przygotowanie
odpowiedniej
dokumentacji

Reprezentację
przed organami

skarbowymi i ZUS

Umorzenie należności

Zwolnienie płatnika

Odroczenie i raty

Ograniczenie
płatności zaliczek

Przyspieszony
zwrot VAT

Podzielona płatność

Składki ZUS

możliwość wystąpienia z wnioskiem o przyspieszony zwrot VAT

możliwość wystąpienia z wnioskami o umorzenie, odroczenie
terminu płatności lub rozłożenie na raty składek na
ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne


