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Szanowni Państwo

Russell Bedford w Polsce

Sieć Russell 
Bedford już od 
30 lat wspiera 
swoich klientów 
na całym 
świecie 
w budowaniu 
biznesu 
opartego 
na trwałych 
i pewnych 
fundamentach.

Zwracamy się do Państwa z propozycją nawiązania współpracy.

Nasza kancelaria jako partner merytoryczny przy projekcie fedaQ Bezpieczna Firma, oferuje wsparcie dla 
polskich i zagranicznych firm w zakresie ochrony prawno-podatkowej na wypadek zdarzeń dotyczących 
odpowiedzialności karnej, karnej skarbowej i podatkowej osób fizycznych i prawnych. Szczegółowy zakres 
ochrony wskazany jest w poszczególnych pakietach fedaQ.

Na kolejnych stronach znajdą Państwo pełen opis proponowanych usług. 

Jednocześnie zapraszamy do kontaktu.

Z poważaniem

 
dr Andrzej Dmowski CFE, CICA, CPA 
Partner Zarządzający 
Adwokat, Doradca Podatkowy

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych 
Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księ-
gowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 100 
krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 300 biur i zatrudnia ok. 7.500 profesjonalnych do-
radców.

W Polsce świadczymy usługi z zakresu podatków, prawa, audytu, kadr, płac, 
szkoleń i doradztwa gospodarczego. Działamy na terenie całej Polski, poprzez 
Biura w: Warszawie, Katowicach i Gdańsku.

Doradzamy kluczowym spółkom w prowadzeniu działalności na rynku polskim 
i europejskim w różnych dziedzinach działalności. Nasze doświadczenie będzie 
przydatne w Państwa biznesie.

Russell Bedford w Polsce zajmuje się doradztwem dla wiodących firm polskich 
i zagranicznych oraz dla instytucji finansowych.

Naszym celem jest poprawa jakości świadczonych usług i dążenie do spełnie-
nia oczekiwań naszych klientów. Swoje usługi oferujemy wszystkim podmio-
tom, które  prowadzą działalność gospodarczą niezależnie od ich struktury 
osobowej czy kapitałowej.

Helping to make a difference

Russell
Bedford



Ochrona fedaQ to innowacyjne i pionierskie produkty, nie mające odpowiednika w żadnych dostępnych na rynku produktach. Żadna z ofert 
nie zapewnia tak szerokiego zakresu usług i ochrony realizowanej przez sztab profesjonalistów.

Ochrona fedaQ w przeciwieństwie do innych dostępnych na rynku produktów zapewnia:

pomoc już  na początkowym etapie wszczęcia postępowania, co w konsekwencji ma możliwie zminimalizować rozmiar szkody lub ewentualną odpowiedzialność 
osobistą

pełną obsługę prawno – podatkową postępowania bez względu na to, czy Beneficjent Usługi jest sprawcą czy winnym (także po uprawomocnieniu się wyroku)

reprezentowanie przez profesjonalnych pełnomocników (także na rozprawie)

pomoc prawną w przypadku oskarżenia o przestępstwo

pakiet działań, mających na celu zminimalizowanie lub uniknięcie dotkliwych sankcji finansowych

ochronę w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych, również w przypadku pociągnięcia do odpowiedzialności np. członka zarządu

Ochrona fedaQ, w przeciwieństwie do umowy ubezpiecznia, nie przewiduje możliwości wystąpienia z regresem wobec beneficjenta usługi w przypdku, gdy to on jest 
sprawcą powstałej szkody.

Zadbaj o bezpieczeństwo swojej firmy

+48 22 276 61 80 www.fedaq.com

 OCHRONA  
FEDAQ

 INNE PRODUKTY  
I UBEZPIECEZNIA OC

Zakres świadczenia
Zleceniobiorca zapewnia świadczenie usługi nawet 
w przypadku niewystąpienia faktycznej szkody oraz 

gwarantuje wsparcie profesjonalnego zespołu w 
trakcie trwania procesu

Ubezpieczyciel przejmuje ekonomiczne skutki 
powstałej szkody, a nie zapewnia wsparcia w trakcie 

trwania procesu

Cel umowy
Niedopuszczenie do powstania faktycznej szkody 

lub zminimalizowanie jej rozmiaru (prowadzenie po-
stępowania przez profesjonalnych pełnomocników)

Pokrycie kosztów powstałej szkody, bez podej-
mowania jakichkolwiek działań mających na celu 

zapobieżenie powstania szkody i doprowadzenie do 
odpowiedzialności osób trzecich

Obsługa kontroli skarbowej TAK NIE

Obsługa postępowania karnego lub podatkowego TAK NIE

Reprezentacja na rozprawie TAK NIE

Wsparcie w przypadku procesu TAK NIE

Działanie umowy w przypadku gdy beneficjent zostanie uznany 
za sprawcę lub winnego TAK NIE

Pomoc po uprawomocnieniu się wyroku TAK NIE

Zastosowanie umowy do prawnej odpowiedzialności osoby 
trzeciej TAK NIE

Regres wobec beneficjenta usługi NIE TAK

Partner merytoryczny www.russellbedford.pl



Ochrona Podatkowa w sporach z fiskusem

www.fedaq.com

Innowacyjny produkt, obejmujący pa-
kiet usług zapewniających ochronę 
interesów podatnika w sporach doty-
czących zobowiązań podatkowych oraz 
innych zobowiązań publicznoprawnych. 
Pakiet Ochrona Podatkowa w sporze 
z fiskusem zapewnia pełne wsparcie 
w zakresie powstałych sporów przez 
profesjonalnych pełnomocników, tj. 
doradców podatkowych, adwokatów 
i radców prawnych – odnośnie ochrony 
interesów podatnika.

Wybrany wariant pakietu (podstawo-
wy lub rozszerzony) zapewnia ochronę 
w przypadku sporów z organami podat-
kowymi i organami kontroli skarbowej 
oraz pokrycie kosztów związanych z pracą 
pełnomocników profesjonalnych na rzecz 
podatnika. Pakiet zapewnia obniżenie, 
niemożliwych do przewidzenia, znaczą-
cych kosztów pomocy prawnej i podat-
kowej, powstałych w przypadku sporów 
z fiskusem.

Ewentualna przegrana w sporze może 
niekiedy doprowadzić do utraty płynności 
finansowej przedsiębiorcy, a nawet jego 
upadłości.

Szczegółowe informacje o zakresie usłu-
gi Ochrona Prawna w sporze z fiskusem 
znajdują się w Ogólnych Warunkach 
Świadczenia Usług.

Kontakt
Infolinia

22 276 61 80
Dział obsługi administracyjnej

doa@fedaq.com
 
Dział obsługi merytorycznej

dom@fedaq.com
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

Partner merytoryczny

WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata 599 zł netto
736,77 zł  brutto

999 zł netto
1228,77 zł  brutto

Obsługa postępowań podatkowych toczą-
cych się przed US i UKS

Obsługa kontroli podatkowej

Obsługa kontroli skarbowej

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem 
Administracyjnym

Postępowanie przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Limit obsługiwanych postępowań w skali 
roku max 3 max 8

Zakres podatkowy obsługiwanych postępowań:

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Podatek dochodowy od osób fizycznych 
(PIT)

Podatki i opłaty lokalne

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Prawo celne i Wspólnotowy Kodeks Celny

Podatek akcyzowy

Postępowanie egzekucyjne (zaległości 
podatkowe)

Postępowanie z zakresu zasad ewidencji i 
identyfikacji podatników

Sporządzanie dokumentacji cen transakcyj-
nych* nie obejmuje nie obejmuje

Dodatkowe elementy

Okres trwania umowy 12 miesięcy 12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od 
pełnomocnictwa



Ochrona Prawna w sporach z kontrahentami  
(Ochrona w przypadku pozwania przez kontrahenta)

www.fedaq.com

Innowacyjny produkt, obejmujący pa-
kiet usług zapewniających ochronę 
interesów przedsiębiorcy w sporach 
z kontrahentami. Pakiet Ochrona Praw-
na w Sporze z Kontrahentem zapewnia 
pełne wsparcie przez profesjonalnych 
pełnomocników, tj. adwokatów i rad-
ców prawnych w zakresie powstałych 
sporów, tj. wytoczonych powództw 
cywilnoprawnych przez kontrahentów 
zleceniodawcy. 

Pomoc obejmuje wsparcie w zakresie spo-
rów prawnych w obszarze różnych gałęzi 
prawa, w tym z zakresu odszkodowań, kar 
umownych oraz wierzytelności umownych.

Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub 
rozszerzony) zapewnia ochronę w przypad-
ku sporów z kontrahentami oraz pokrycie 
kosztów związanych z pracą pełnomoc-
ników profesjonalnych na rzecz przedsię-
biorcy. Pakiet zapewnia obniżenie, nie-
możliwych do przewidzenia, znaczących 
kosztów pomocy prawnej, powstałych 
w przypadku sporów prawnych z kontra-
hentami.

Ewentualna przegrana w sporze może 
niekiedy doprowadzić do utraty płynności 
finansowej przedsiębiorcy, a nawet jego 
upadłości.

Szczegółowe informacje o zakresie usług 
Ochrona Prawna w sporach z kontrahen-
tami znajdują się w Ogólnych Warunkach 
Świadczenia Usług.

Kontakt
Infolinia

22 276 61 80
Dział obsługi administracyjnej

doa@fedaq.com
 
Dział obsługi merytorycznej

dom@fedaq.com
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata 599 zł netto
736,77 zł  brutto

999 zł netto
1228,77 zł  brutto

Obsługa postępowań przed sądami po-
wszechnymi w I instancji

Obsługa postępowań przed sądami po-
wszechnymi w II instancji

Obsługa postępowań arbitrażowych i media-
cyjnych

Obsługa postępowań zabezpieczających

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Limit obsługiwanych postępowań w skali 
roku max 3 max 8

Wartość przedmiotu sporu każdego z obsłu-
giwanych postępowań

od 5.000,00 zł
do 300.000,00 zł

od 5.000,00 zł
do 600.000,00 zł

 Zakres prawny obsługiwanych postępowań:

Kodeks cywilny (m. in. odszkodowania, wie-
rzytelności umowne)

Kodeks spółek handlowych

Kodeks pracy i inne ustawy szczególnie z 
zakresu prawa pracy

Prawo budowlane

Prawo autorskie

Prawo własności przemysłowej

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów

Prawo wekslowe

Kodeks postępowania admnistracyjnego

Postepowanie przed sądami administracyj-
nymi

Dodatkowe elementy

Okres trwania umowy 12 miesięcy 12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od 
pełnomocnictwa

Partner merytoryczny



Ochrona w sporach z ZUS

www.fedaq.com

Innowacyjny produkt, obejmujący pa-
kiet usług zapewniających ochronę 
interesów ubezpieczonego lub płatnika 
w sporach dotyczących zakwestiono-
wania przez ZUS wysokości odpro-
wadzanych składek na ubezpieczenie 
społeczne (składki emerytalne, rentowe, 
chorobowe i wypadkowe) lub ubezpie-
czenie zdrowotne oraz w postępowa-
niach sądowych w sprawach z zakresu 
ubezpieczeń społecznych i ubezpieczeń 
zdrowotnych.

Pakiet Ochrona Prawna w sporze z ZUS 
zapewnia pełne wsparcie merytoryczne 
przez pełnomocników profesjonalnych, tj. 
radców prawnych i adwokatów w przed-
miotowych sporach.

Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub 
rozszerzony) zapewnia ochronę w przypad-
ku sporów z ZUS oraz pokrycie kosztów 
związanych z pracą profesjonalnych pełno-
mocników na rzecz Strony postępowania. 
Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych 
do przewidzenia, znaczących kosztów po-
mocy prawnej, powstałych w przypadku 
sporów z ZUS.

Ewentualna przegrana w sporze może 
niekiedy doprowadzić do utraty płynności 
finansowej przedsiębiorcy, a nawet jego 
upadłości.

Szczegółowe informacje o zakresie usługi 
Ochrona Prawna w sporze z ZUS znajdują się 
w Ogólnych Warunkach Świadczenia Usług.

Kontakt
Infolinia

22 276 61 80
Dział obsługi administracyjnej

doa@fedaq.com
 
Dział obsługi merytorycznej

dom@fedaq.com
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata 199 zł netto
244,77 zł  brutto

499 zł netto
613,77 zł  brutto

Spory z właściwymi organami ZUS w I 
instancji

Spory z właściwymi organami ZUS w II 
instancji

Postępowanie przed sądami rejonowymi

Postępowanie przed sądami okręgowymi

Limit obsługiwanych postępowań w skali 
roku max 3 max 8

 Zakres prawny obsługiwanych postępowań:

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie wypadkowe

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie zdrowotne

 Składka na PFRON

Składka na Fundusz Pracy

Dodatkowe elementy

Okres trwania umowy 12 miesięcy 12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od 
pełnomocnictwa

Partner merytoryczny



Ochrona przy sporządzeniu dokumentacji 
podatkowej i analizie cen transferowych

www.fedaq.com

Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet 
usług zapewniających ochronę interesów 
podatnika w sporach dotyczących za-
kwestionowania przez organy podatkowe 
lub organy kontroli skarbowej rynkowości 
transakcji realizowanych pomiędzy pod-
miotami powiązanymi. Pakiet Ochrona Po-
datkowa w sporze z zakresu cen transfero-
wych zapewnia pełne wsparcie w zakresie 
sporządzenia dokumentacji podatkowych 
cen transferowych, łącznie z ekonomiczną 
analizą rynkowości marż (tzw. benchmark) 
oraz obsługą prawną i podatkową powsta-
łych sporów przez pełnomocników profe-
sjonalnych, tj. doradców podatkowych, 
adwokatów i radców prawnych – odnośnie 
ochrony interesów podatnika. 

Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub 
rozszerzony) zapewnia ochronę w przypadku 
sporów z organami podatkowymi i organami 
kontroli skarbowej oraz pokrycie kosztów 
związanych zarówno z przygotowaniem do-
kumentacji podatkowej, jak i z pracą pełno-
mocników profesjonalnych na rzecz podatni-
ka. Pakiet zapewnia obniżenie, niemożliwych 
do przewidzenia, znaczących kosztów pomo-
cy prawnej i podatkowej, powstałych w przy-
padku sporów z zakresu cen transferowych.

Ewentualna przegrana w sporze może niekie-
dy doprowadzić do utraty płynności finanso-
wej przedsiębiorcy, a nawet jego upadłości.

Szczegółowe informacje o zakresie usług 
Ochrona Podatkowa w sporach z zakresu 
cen transferowych znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Świadczenia Usług.

Kontakt
Infolinia

22 276 61 80
Dział obsługi administracyjnej

doa@fedaq.com
 
Dział obsługi merytorycznej

dom@fedaq.com
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata 599 zł netto
736,77 zł  brutto

999 zł netto
1228,77 zł  brutto

Sporządzenie dokumentacji cen transakcyjnych 
- spełnienie minimalnych warunków ustawowych

Ochrona Podatnika przed stawką sankcyjną 
podatku dochodowego (50%)

Pomoc w określeniu funkcji, jakie spełniać 
będą podmioty uczestniczące w transakcji

Pomoc w określeniu użytych aktywów i podej-
mowanych ryzyk przez podmioty powiązane

Pomoc w określeniu strategii gospodarczej 
oraz innych działań w jej ramach (gdy na 
wartość transakcji miała wpływ strategia 
przyjęta przez podmiot)

Pomoc w określeniu metody i sposobu kalku-
lacji zysków

Pomoc w przygotowaniu ekonomicznej anali-
zy rynkowości transakcji (tzw. benchmark)

Przygotowanie dodatkowych wyjaśnień i 
uzupełnień do sporządzonej dokumentacji

Reprezentacja w sporach dotyczących za-
kwestionowania rynkowości transakcji mię-
dzy podmiotami powiązanymi w I instancji

Reprezentacja w sporach dotyczących za-
kwestionowania rynkowości transakcji mię-
dzy podmiotami powiązanymi w II instancji

Reprezentacja w sporach dotyczących 
zakwestionowania rynkowości transakcji 
między podmiotami powiązanymi przed WSA

Reprezentacja w sporach dotyczących 
zakwestionowania rynkowności transakcji 
między podmiotami powiązanymi przed NSA

Limit obsługiwanych postępowań w skali roku max 3 max 8

Limit dokumentacji podatkowych w skali roku max 3 max 8

Dodatkowe elementy

Okres trwania umowy 12 miesięcy 12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od 
pełnomocnictwa

Partner merytoryczny



Ochrona Karna Skarbowa

www.fedaq.com

Innowacyjny produkt, obejmujący pa-
kiet usług zapewniających ochronę in-
teresów osoby fizycznej, pociągniętej do 
odpowiedzialności na podstawie prze-
pisów kodeksu karnego skarbowego za 
przestępstwa skarbowe. Pakiet Ochrona 
Prawna w sprawach karnych skarbowych 
zapewnia pełne wsparcie w zakresie po-
wstałych sporów przez pełnomocników 
profesjonalnych, tj. adwokatów i radców 
prawnych – odnośnie ochrony interesów 
strony postępowania, zarówno na etapie 
postępowania przygotowawczego, jak i w 
toku postępowań toczących się przez są-
dami wszelkich instancji.

Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub 
rozszerzony) zapewnia ochronę w przy-
padku pociągnięcia do odpowiedzialności 
na podstawie przepisów kodeksu karnego 
skarbowego oraz pokrycie kosztów zwią-
zanych z pracą pełnomocników profesjo-
nalnych na rzecz strony postępowania. Pa-
kiet zapewnia obniżenie, niemożliwych do 
przewidzenia, znaczących kosztów pomocy 
prawnej, powstałych w przypadku wszczę-
cia postępowania na podstawie przepisów 
kodeksu karnego skarbowego.

Pociągnięcie do odpowiedzialności na pod-
stawie przepisów kodeksu karnego skarbo-
wego może niekiedy doprowadzić do nało-
żenia znaczących kar finansowych, a nawet 
pobawienia wolności.

Szczegółowe informacje o zakresie usługi 
Ochrona Prawna w sprawach karnych skar-
bowych znajdują się w Ogólnych Warun-
kach Świadczenia Usług.

Kontakt
Infolinia

22 276 61 80
Dział obsługi administracyjnej

doa@fedaq.com
 
Dział obsługi merytorycznej

dom@fedaq.com
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata (za jedną osobę) 599 zł netto
736,77 zł  brutto

999 zł netto
1228,77 zł  brutto

Reprezentowanie w postępowaniu przy-
gotowawczym prowadzonym przez organ 
finansowy (inspektora kontroli podatkowej)

Reprezentowanie w postępowaniu przygo-
towawczym prowadzonym przez prokuratora

Postępowanie przed sądem rejonowym (sąd 
karny)

Postępowanie przed sądem okręgowym (sąd 
karny)

Postępownie przed sądem apelacyjnym (sąd 
karny)

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

 Zakres prawny obsługiwanych postępowań:

Przestępstwa określone w kodeksie karnym 
skarbowym

Limit obsługiwanych postępowań w skali 
roku max 3 max 8

Dodatkowe elementy

Okres trwania umowy 12 miesięcy 12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od 
pełnomocnictwa

Partner merytoryczny



Ochrona Prawna dla Członków Zarządu 
(Ochrona Członków Zarządu w zakresie odpowiedzialności  
za zobowiązania cywilnoprawne i podatkowe)

www.fedaq.com

Innowacyjny produkt, obejmujący pakiet 
usług zapewniających ochronę interesów 
osoby fizycznej, pociągniętej do odpowie-
dzialności na podstawie przepisów doty-
czących odpowiedzialności osoby trzeciej 
za zobowiązania spółki prawa handlowe-
go na gruncie przepisów kodeksu cywilne-
go, kodeksu spółek handlowych, ordynacji 
podatkowej oraz prawa upadłościowego i 
naprawczego. Pakiet Ochrona Prawna dla 
Zarządu zapewnia pełne wsparcie w za-
kresie powstałych sporów przez pełno-
mocników profesjonalnych, tj. adwokatów 
i radców prawnych – odnośnie ochrony 
interesów strony postępowania w ra-
mach postępowań toczących się zarów-
no przed polskimi właściwymi organami 
podatkowymi i skarbowymi, jak i sądami 
powszechnymi oraz Sądem Najwyższym.

Wybrany wariant pakietu (podstawowy lub 
rozszerzony) zapewnia ochronę w przy-
padku pociągnięcia do odpowiedzialności 
członka zarządu / rady nadzorczej / komisji 
rewizyjnej oraz pokrycie kosztów związa-
nych z pracą pełnomocników profesjonal-
nych na rzecz strony postępowania. Pakiet 
zapewnia obniżenie, niemożliwych do 
przewidzenia, znaczących kosztów pomocy 
prawnej, powstałych w przypadku wszczę-
cia postępowania na podstawie przepisów 
kodeksu postępowania cywilnego lub ordy-
nacji podatkowej.

Szczegółowe informacje o zakresie usługi 
Ochrona p                                 rawna dla 
Członków Zarządu znajdują się w Ogólnych 
Warunkach Świadczenia Usług.

Kontakt
Infolinia

22 276 61 80
Dział obsługi administracyjnej

doa@fedaq.com
 
Dział obsługi merytorycznej

dom@fedaq.com
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata (za jedną osobę) 299 zł netto
367,77 zł  brutto

499 zł netto
613,77 zł  brutto

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności odszko-
dowawczej członków zarządu / rady nadzorczej / komisji 
rewizyjnej

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków 
zarządu dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepi-
sów KSH

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków 
zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej dotyczących 
zobowiązań spółki na podstawie przepisów KC

Obsługa postępowań w zakresie odpowiedzialności członków 
zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej dotyczących 
zobowiązań spółki na podstawie przepisów Prawa upadłościo-
wego i naprawczego

Postępowanie przed sądem rejonowym 

Postępowanie przed sądem okręgowym 

Postępownie przed sądem apelacyjnym

Postępowanie przed Sądem Najwyższym 

Obsługa postępowań  odwoławczych prowadzonych przez 
organy podatkowe lub skarbowe, w zakresie odpowiedzial-
ności członków zarządu / rady nadzorczej / komisji rewizyjnej 
dotyczących zobowiązań spółki na podstawie przepisów 
Ordynacji Podatkowej (odpowiedzialność osoby trzeciej za 
zobowiązania podatkowe)

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym

Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie

Limit postępowań max 3 max 8

Dodatkowe elementy

Okres trwania umowy 12 miesięcy 12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa

Partner merytoryczny



Ochrona Mała Księgowość PKPiR

www.fedaq.com

Innowacyjny produkt, obejmujący pa-
kiet usług zapewniających profesjonal-
ną obsługę podatkowo – księgową oraz 
payroll, świadczoną przez wykwalifiko-
wane księgowe i doradców podatko-
wych. 

Wybrany wariant pakietu (podstawowy 
lub rozszerzony) zapewnia różny zakres 
usług – w zależności od potrzeb. Pakiet 
zapewnia profesjonalne prowadzenie 
odpowiednich ewidencji i dokumentacji 
księgowych, przygotowanie niezbęd-
nych kalkulacji i deklaracji podatkowych 
oraz usługi w zakresie payroll.

Usługi finansowo – księgowe są niezbęd-
ne dla sprawnego funkcjonowania bizne-
su, zaś pakiet Mała Księgowość PKPiR 
pozwala na zapomnienie o uciążliwych 
obowiązkach podatkowo – księgowych i 
skupienie się na praktycznych aspektach 
prowadzenia udanego biznesu.

Szczegółowe informacje o zakresie usługi 
Ochrona Mała Księgowość PKPiR znajdu-
ją się w Ogólnych Warunkach Świadcze-
nia Usług.

Kontakt
Infolinia

22 276 61 80
Dział obsługi administracyjnej

doa@fedaq.com
 
Dział obsługi merytorycznej

dom@fedaq.com
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata 599 zł netto
736,77 zł  brutto

1099 zł netto
1351,77 zł  brutto

Do 30 dokumentów sprzedaży oraz do 30 dokumentów zakupu w 
danym miesiącu

Do 60 dokumentów sprzedaży oraz do 60 dokumentów zakupu w 
danym miesiącu

Do 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zatrud-
nionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Do 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Archiwizacja dokumentów bieżących

Ewidencja ŚT i WNiP - do 5 pozycji

Ewidencja ŚT i WNiP - do 10 pozycji

Rejestr VAT

Deklaracje VAT

Kalkulacja miesięcznych zaliczek PIT

Listy płac

Listy zasiłków chorobowych

Naliczanie obciążeń ZUS i przygotowanie odpowiednich deklaracji

Roczne deklaracje PIT-40

Informacja ZUS-IWA

Dodatkowe elementy

Okres trwania umowy 12 miesięcy 12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa
Partner merytoryczny



Ochrona Mała Księgowość Księgi Rachunkowe

www.fedaq.com

Innowacyjny produkt, obejmujący pa-
kiet usług zapewniających profesjonal-
ną obsługę podatkowo – księgową oraz 
payroll, świadczoną przez wykwalifiko-
wane księgowe i doradców podatko-
wych. 

Wybrany wariant pakietu (podstawowy 
lub rozszerzony) zapewnia różny zakres 
usług – w zależności od potrzeb. Pakiet 
zapewnia profesjonalne prowadzenie 
odpowiednich ewidencji i dokumentacji 
księgowych, przygotowanie niezbęd-
nych kalkulacji i deklaracji podatkowych 
oraz usługi w zakresie payroll.

Usługi finansowo – księgowe są nie-
zbędne dla sprawnego funkcjonowania 
biznesu, zaś pakiet Ochrona Mała Księ-
gowość Księgi Rachunkowe pozwala na 
zapomnienie o uciążliwych obowiązkach 
podatkowo – księgowych i skupienie się 
na praktycznych aspektach prowadzenia 
udanego biznesu.

Szczegółowe informacje o zakresie usłu-
gi Ochrona Mała Księgowość Księgi Ra-
chunkowe znajdują się w Ogólnych Wa-
runkach Świadczenia Usług.

Kontakt
Infolinia

22 276 61 80
Dział obsługi administracyjnej

doa@fedaq.com
 
Dział obsługi merytorycznej

dom@fedaq.com
ul. Marynarska 11
02-674 Warszawa

WARIANT
PODSTAWOWY

WARIANT
ROZSZERZONY

Miesięczna opłata 999 zł netto
1228,77 zł  brutto

1699 zł netto
2089,77 zł  brutto

Do 30 dokumentów sprzedaży oraz do 30 dokumentów zakupu w 
danym miesiącu

Do 60 dokumentów sprzedaży oraz do 60 dokumentów zakupu w 
danym miesiącu

Do 5 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub zatrud-
nionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Do 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub 
zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych

Archiwizacja dokumentów bieżących

Ewidencja ŚT i WNiP - do 5 pozycji

Ewidencja ŚT i WNiP - do 10 pozycji

Rejestr VAT

Deklaracje VAT

Kalkulacja miesięcznych zaliczek PIT

Kalkulacja miesięcznych zaliczek CIT

Listy płac

Listy zasiłków chorobowych

Naliczanie obciążeń ZUS i przygotowanie odpowiednich deklaracji

Roczne deklaracje PIT-40

Informacja ZUS-IWA

Dodatkowe elementy

Okres trwania umowy 12 miesięcy 12 miesięcy

Opłata nie zawiera ewentualnych kosztów dojazdu pełnomocnika na rozprawę oraz opłaty od pełnomocnictwa
Partner merytoryczny



Potrzebujesz pomocy, masz pytania? Zadzwoń

lub odwiedz stronę produktową

PODMIOT ADMINISTRUJĄCY

KKP Poland Sp. z o.o.
ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
KRS: 0000422742, NIP: 1132864610, REGON: 146070540

PODMIOT MERYTORYCZNY

Russell Bedford Dmowski i Wspólnicy Kancelaria Adwokacka Sp. k. 
- podmiot uprawniony do świadczenia usług pomocy prawnej w świetle  
ustawy z dnia 26 maja 1982 r. prawo o adwokaturze (Dz.U. 1982 nr 16 poz. 124)
ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
KRS: 0000436903, NIP: 1132859760, REGON: 146350310

PODMIOT MERYTORYCZNY:

Russell Bedford Poland Sp. z o.o. 
- podmiot uprawniony do świadczenia usług doradztwa podatkowego w świetle  
ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. Nr 102, poz. 475)
ul. Marynarska 11 02-674 Warsaw, Poland
KRS: 0000387915, NIP: 1132836115; REGON: 142937001

+48 22 276 61 80

www.fedaq.com


