We get things done.

Arena Advisory – kim jesteśmy?
▪

Jesteśmy grupą spółek doradczych, które zapewniają kompleksowe wsparcie w istotnych obszarach
działalności naszych klientów z zakresu: doradztwa podatkowego, cen transferowych i wycen,
księgowości, doradztwa prawnego i digitalizacji.

▪

Arena Advisory świadczy usługi przez następujące podmioty:
❑ ARENA TAX – licencjonowana spółka doradztwa podatkowego, zapewniająca
kompleksowe rozwiązania w zakresie doradztwa podatkowego i cen transferowych,
❑ ARENA LEGAL – kancelaria prawna świadcząca pełen zakres usług obejmujących prawo
spółek i prawo handlowe,
❑ ARENA ACCOUNTING – spółka księgowa dostarczająca usługi księgowe i kadrowopłacowe; oraz
❑ ARENA DIGITAL – dostawca rozwiązań w zakresie automatyzacji procesów
biznesowych i doradztwa w zakresie wdrożeń IT.

▪

Doradzamy polskim i międzynarodowym spółkom w obszarach podatkowych i prawnych, ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów takich jak polskie podatki bezpośrednie i pośrednie,
opodatkowanie międzynarodowe, ceny transferowe, przeglądy podatkowe i due diligence,
spory podatkowe, prawo handlowe, fuzje i przejęcia, compliance, strukturyzacja operacji
biznesowych, reprezentacja w sporach sądowych przedsiębiorców.

▪

Arena Advisory jest grupą polską, ale o zasięgu międzynarodowym. Wspieramy polskie i
międzynarodowe przedsiębiorstwa oraz instytucje, w tym podmioty, których akcje są notowane
na giełdach papierów wartościowych, zarówno na poziomie centrali, jak i globalnie w kilkunastu
krajach w Europie oraz poza jej granicami.

▪

Dostarczamy usługi mające na celu wniesienie realnej wartości dodanej do Państwa działalności.

Arena Advisory – kim jesteśmy?
Skutecznie doprowadzamy do końca nawet najbardziej złożone zagadnienia podatkowe, prawne i księgowe. Tworzymy
elastyczne rozwiązania dla firm i korporacji… Analiza. Rekomendacje. Wdrożenie.

Arena. We get things done!

Wybrane usługi Arena Tax – doradztwo podatkowe

ULGA NA BADANIA I ROZWÓJ, IP BOX I NOWE INWESTYCJE

SPORY PODATKOWE

Identyfikujemy możliwość skorzystania z ulg podatkowych,
przygotowujemy odpowiednią dokumentację oraz udzielamy wsparcia w
zakresie prawidłowego rozliczania kosztów, a także wprowadzenia
odpowiednich zasad rachunkowości i przepisów podatkowych. Usługa
może obejmować też pełny nadzór nad wdrożeniem ulgi (w formule
Project Management).

Zespół adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych zapewnia
kompleksowe wsparcie podczas kontroli podatkowych i skarbowych oraz w
trakcie postępowań sądowo-administracyjnych. Reprezentujemy naszych
klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi na
każdym etapie postępowania.

PRZEGLĄDY I DUE DILIGENCE PODATKOWE

PLANOWANIE PODATKOWE PRODUKTÓW I USŁUG

Zespół Arena Tax realizował roczne przeglądy podatkowe CIT i VAT w
bankach o sumie bilansowej kilkudziesięciu miliardów złotych, jak
również w podmiotach z branż technologicznych.
W ramach naszej praktyki przeprowadzamy także due diligence
podatkowy oraz finansowy.

Jesteśmy partnerem pierwszego wyboru w analizie podatkowej nowych
produktów i usług wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Doradzamy
także w zakresie planowania podatkowego, gdy zmiany w prawie
podatkowym mogą mieć wpływ na działalność naszych klientów.
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KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY
RESTRUKTURYZACJE
Nasz zespół opracowywał oraz implementował wiele projektów
restrukturyzacyjnych dla międzynarodowych instytucji – w zakresie
podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i
usług.

TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE
We współpracy z naszymi partnerami zagranicznymi zajmowaliśmy się
opracowywaniem i implementowaniem struktur i transakcji
międzynarodowych dla działających w Polsce podmiotów np. z punktu
widzenia podatków u źródła czy przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

Wybrane usługi Arena Tax – ceny transferowe i wyceny

COMPLIANCE W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH
METODOLOGIA KALKULACJI CEN TRANSFEROWYCH

Nasz zespół opracowuje dokumentację cen transferowych (Local File,
Master File) oraz przygotowuje analizy porównawcze, których głównym
celem jest zarządzanie ryzykiem cen transferowych oraz udokumentowanie
spójnej metodologii cen transferowych w transakcjach między podmiotami
powiązanymi.

Arena Tax opracowuje metodologię kalkulacji cen transferowych dla
różnego rodzaju transakcji (usługowych, produkcyjnych, towarowych,
finansowych, niematerialnych, itd.).

WYCENY AKTYWÓW I ZOBOWIĄZAŃ

CENY TRANSFEROWE DLA MIĘDZYNARODOWYCH GRUP
Na podstawie istniejącej dokumentacji grupowej nasz zespół przygotowuje
polską dokumentację cen transferowych, a także dokumentację grupową w
oparciu o wytyczne OECD, które są jednocześnie zgodne z lokalnymi
wymogami dotyczącymi cen transferowych. Koordynujemy zespoły w
różnych krajach, aby spełnić wymagania dotyczące cen transferowych w
różnych jurysdykcjach.
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Świadczymy usługi wyceny w oparciu o metody dochodowe (stosując na
przykład metodę zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych).
Nasi analitycy przeprowadzają wycenę aktywów i zobowiązań, w tym
środków trwałych, przedsiębiorstw, zorganizowanych części
przedsiębiorstwa, wartości niematerialnych (brand, know-how, licencje,
technologie, instrumenty finansowe) m.in. w następujących celach
podatkowych, cen transferowych (tzw. business file) czy wsparcia podczas
procesu kupna/sprzedaży.

WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ANALIZY BENCHMARKINGOWE
TRANSAKCJI
Specjaliści Arena Tax przygotowują analizy porównawcze w celu ustalenia
rynkowego przedziału cen lub rentowności dla określonego typu transakcji
(na potrzeby ustalania cen na przyszłość lub wsparcia rynkowego
charakteru cen dotąd stosowanych - ex post). Posiadamy doświadczenie w
pracy na europejskich i amerykańskich bazach danych (np. Amadeus,
RoyaltyStat, LoanConnector i inne źródła danych finansowych) oraz na
polskich bazach danych (Infocredit).

POLITYKA CEN TRANSFEROWYCH

Specjaliści Arena Tax opracowują polityki cen transferowych dla
międzynarodowych grup kapitałowych zgodnie z przepisami polskimi
oraz regulacjami prawnymi poszczególnych krajów.
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