
ŚRODA 23 stycznia 2008www.gazetaprawna.pl B3RANKING FIRM I DORADCÓW

M
iej

sc
e 

w 
ra

nk
ing

u

Na
zw

a 
fir

m
y

Da
ne

 te
lea

dr
es

ow
e 

fir
m

y

Lic
zb

a 
do

ra
dc

ów
  p

od
at

ko
wy

ch

Lic
zb

a 
ra

dc
ów

 p
ra

wn
yc

h

Lic
zb

a 
ad

wo
ka

tó
w

Lic
zb

a 
bie

gł
yc

h 
re

wi
de

nt
ów

Lic
zb

a 
os

ób
 z 

ce
rty

fik
at

em
 k

się
go

we
go

Lic
zb

a 
os

ób
 z 

inn
ym

i 
up

ra
wn

ien
iam

i n
iż 

do
ra

dc
a

Pr
zy

ch
od

y 
od

 st
yc

zn
ia 

do
 lis

to
pa

da
 2

00
7 

r.

Lic
zb

a 
st

ał
yc

h 
kli

en
tó

w

Lic
zb

a 
kli

en
tó

w 
ty

m
cz

as
ow

yc
h

W
yg

ra
ne

 sp
ra

wy
 są

do
we

Re
no

m
a 

do
ra

dc
ów

 fir
m

y

Re
no

m
a 

fir
m

y

Sp
ec

jal
iza

cje
 fir

m
y

Su
m

a 
pu

nk
tó

w

1 PricewaterhouseCoopers

al. Armii Ludowej 14, 00-638 
Warszawa, tel. 523 4000, 
email: podatki@pl.pwc.com, 
www pwc.com/pl, www.
taxonline.pl 102 3 1 39 9 52 88 255 000 zł 2058 278 155 34 15

doradztwo z wykorzystaniem systemów IT – IT-based consulting, usługowe prowadzenie ksiąg 
rachunkowych – Global Compliance Services, doradztwo w zakresie HR, CIT, PIT, VAT, cło i 
handel zagraniczny, akcyza, fuzje i przejęcia, ceny transferowe, postępowania podatkowe, zarzą-
dzanie ryzykiem, optymalizacja podatkowa 444

2 Ernst & Young*

Rondo ONZ 1, 00 -124 
Warszawa, tel. 22 557 70 00, 
fax: 22 557 70 01, tax@pl.ey.
com, www.ey.com/pl/podatki 55 1 0 2 15 18  101 870 253, 00 zł 857 536 29 36 21

ceny transferowe, cła i akcyza, podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób praw-
nych, podatek dochodowy od osób fizycznych, ulgi i dotacje inwestycyjne, analiza podatkowa 
transakcji pochodnych, zarządzanie ryzykiem podatkowym, międzynarodowe planowanie podat-
kowe, postępowania podatkowe i sądowe, przejęcia i fuzje, doradztwo transakcyjne, optymaliza-
cja podatkowa, podatek od nieruchomości 354

3
Deloitte Doradztwo 
Podatkowe

ul. Piękna 18, 00-549 
Warszawa, tel.: 22 511 08 
11, fax: 22 511 08 13, e-mail: 
deloittetaxpl@deloitteCE.com, 
www.deloitte.com/pl/podatki 89 10 0 0 0 10 77 000 000 zł 800 1000 70 17 18

PIT (w tym doradztwo dla osób oddelegowanych do pracy za granicą), CIT, VAT, akcyza, cło, 
postępowania podatkowe i sądowe, ceny transferowe, międzynarodowe prawo podatkowe, po-
datkowe aspekty fuzji i przejęć, podatek odroczony, zarządzanie ryzykiem podatkowym, dotacje 
i ulgi inwestycyjne 328

4
KPMG Tax Spółka doradz-
twa podatkowego

ul. Chłodna 51, 00-867 
Warszawa, tel.: 22 528 11 65 
do 71, e-mail: tax@kpmg.pl, 
www.kpmg.pl 71 6 0 1 0 7 73 331 993 zł 661 450 228 24 13

VAT, CIT, PIT i ubezpieczenia społeczne, fuzje i przejęcia, obrona interesów podatnika i zarządza-
nie ryzykiem finansowym, bankowo-finansowe regulacje podatkowe, podatki międzynarodowe, 
ceny transferowe, cło i akcyza, ulgi i dotacje, fundusze europejskie 315

5

Grupa Instytutu Studiów 
Podatkowych Modzelewski 
i Wspólnicy**

ul. Kaleńska 8, 04-367 
Warszawa, tel.: 22 517 30 60, 
fax.: 22 870 41 78, e-mail: biu-
ro@isp-modzelewski.pl, www.
isp-modzelewski.pl 28 4 2 6 2 14 15 000 000 zł 3250 3000 137 28 8

VAT, CIT, PIT, akcyza, PCC, ceny transferowe, fuzje i przejęcia, wycena spółek, prawo celne, 
międzynarodowe prawo podatkowe, umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pomoc 
publiczna, podatek od nieruchomości i podatki lokalne, prawo pracy, prawo handlowe, prawo 
cywilne, opłaty skarbowe, zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 280

6

MDDP Michalik Dłuska 
Dziedzic i Partnerzy spółka 
doradztwa podatkowego

ul. Książęca 4, 00-498 
Warszawa, tel.: 22 322 6888, 
fax: 22 322 6889, e-mail: biu-
ro@mddp.pl, www.mddp.pl 24 4 1 2 1 8 20 500 000 zł 400 - 226 34 20

VAT, CIT, PIT i ZUS, postępowanie skarbowe, podatkowe i sądowe, cło, akcyza, podatki między-
narodowe, doradztwo europejskie, doradztwo dla pracodawców, ceny transferowe, inne: przeglą-
dy podatkowe, due dilligence, pomoc w uzyskiwaniu urzędowych interpretacji podatkowych 254

7
Baker & McKenzie 
Doradztwo Podatkowe

Rondo ONZ 1, 00-124 
Warszawa, tel.: 22 445 31 00, 
fax: 22 445 32 00, e-mail: 
warsaw@bakernet.com, www.
bakernet.com 12 2 0 0 0 2 7 099 177 zł 111 99 35 16 8

przeglądy podatkowe - VAT, CIT, PIT, tax assistance podatkowe oparte na ryczałtowej formie 
wynagrodzenia, projekty optymalizacyjne w zakresie obciążeń podatkowych ponoszonych w 
związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, aspekty podatkowe przy tworzeniu, łączeniu, 
przekształcaniu oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, planowanie podatkowe, zagadnienia 
dotyczące cen transferowych, analiza podatkowa umów zawieranych przez podmioty gospo-
darcze (w tym umów leasingu, licencyjnych, umów budowlanych), opodatkowanie podmiotów 
zagranicznych w Polsce, szczególnie opodatkowanie przedstawicielstw i oddziałów osób 
zagranicznych, przygotowywanie wniosków do organów podatkowych i statystycznych, asysta 
w trakcie kontroli podatkowej i skarbowej, reprezentacja w postępowaniach podatkowych przed 
WSA i NSA w sprawach z zakresu prawa podatkowego, doradztwo podatkowe dla inwestorów 
w specjalnych strefach ekonomicznych 93

8 Grupa Ożóg i Wspólnicy***

ul. Marszałkowska 99A, 
00-693 Warszawa, 
tel.: 22 480 81 00, 
22 625 31 99, 
fax: 22 629 00 68, e-mail: 
info@ozog.pl, www.ozog.pl 16 2 1 0 0 3 9 000 000 zł 54 159 59 20 4

CIT i VAT, postępowania podatkowe i sądowoadministracyjne, ceny transferowe (w tym 
porozumienia cenowe), M & A, planowanie i optymalizacja podatkowa, PCC, podatek od nieru-
chomości, PIT 90

9

BDO Numerica 
- International Auditors 
& Consultants

ul. Postępu  12, 02-676 
Warszawa, tel.: 22 543 16 00, 
fax: 22 543 16 01, www.bdo.pl 25 0 0 24 14 38 7 000 000 zł 20 240 2 - 4

PIT, CIT, VAT, PCC, fuzje, przejęcia, podziały, przekształcenia, zakup i sprzedaż przedsiębiorstw, 
podatki międzynarodowe, ceny transferowe, opodatkowanie instrumentów finansowych, postę-
powania skarbowe i sądowe podatkowe 84

10

Roedl, Jamroży, 
Majchrowicz-Baczyk, 
Smagowicz-Tokarz, 
Kancelaria Prawna (Roedl 
& Partner)

ul. Prosta 51, 00-838 
Warszawa, tel.: 22 24 40 000, 
e-mail: warszawa@roedl.pl 10 7 2 2 0 11 11 319 033 zł 425 118 7 4 2

PIT, VAT i akcyza, CIT, postępowania podatkowe i sądowe, PCC, UPO, badania Tax Due 
Dilligence, międzynarodowe prawo podatkowe, planowanie podatkowe, ceny transferowe, fuzje 
i przejęcia oraz przekształcenia przedsiębiorstw 61

11 Accreo Taxand

al. Jana Pawła II 29, 00-867 
Warszawa, tel.: 22 653 72 
50, fax: 22 653 72 52, e-mail: 
accreo@taxand.pl, www.
taxand.pl 19 0 0 0 0 0 11 000 000 zł 120 50 17 2 3

CIT, PIT, VAT, ceny transferowe, podatki międzynarodowe, ulgi i zachęty podatkowe, fuzje 
i przejęcia, private equity 56

12

Europejskie Centrum 
Doradztwa i Dokumentacji 
Podatkowej Spółka 
Doradztwa Podatkowego

ul.Obywatelska 137, 
94-104 Łódź, www.ecddp.pl 10 5 1 6 7  19 7 000 000 zł 99 200 15 7 1

VAT, akcyza, CIT, specjalne strefy ekonomiczne, PIT, ceny transferowe, międzynarodowe prawo 
podatkowe, współpraca z państwami o liberalnej polityce podatkowej, audyt podatkowy, fuzje i 
przejęcia, odpowiedzialność karna skarbowa, postępowania, szkolenia, opłaty skarbowe, podatki 
lokalne, PCC 54

13
HLB Frąckowiak 
i Wspólnicy

pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 
Poznań, tel.: 61 850 92 00, 
hlb@hlb.pl, www.hlb.pl 10 0 0 0 12 12 9 726 170 zł 268 167 20 - 1

transakcje kapitałowe, ceny tansferowe, bieżące doradztwo podatkowe (CIT, VAT, PIT, akcyza, 
PCC, spadki i darowizny, opłata skarbowa, podatek od nieruchomości), due diligence, audyty 
podatkowe 47

14

Marciniuk i Wspólnicy 
Spółka Doradztwa 
Podatkowego

al. Szucha 13/15, 00-580 
Warszawa, tel.: 22 627 23 23, 
e-mail: marciniuk@marciniuk.
com, www.marciniuk.com 10 3 1 4 0 8 - 69 12 2 8 2

fuzje i przejęcia, przekształcenia spółek (w tym planowanie i optymalizacja podatkowa), obsługa 
podmiotów zagranicznych 41

* dane dla doradztwa podatkowego w ramach Ernst & Young oraz Ernst & Young Usługi Księgowe
** dane nie obejmują całości usług doradczych Grupy ISP; w skład Grupy wchodzą: Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy – Audyt,

Kancelaria Prawna Witold Modzelewski Radca Prawny (wyłączony został Małopolski Instytut Studiów Podatkowych)
*** w skład Grupy wchodzą: Spółka Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy, Kancelaria Podatkowa Irena Ożóg oraz Ożóg i Wspólnicy Oddział w Warszawie (wyłączone zostało Centrum Edukacji – Irena Ożóg)

kładowo Roedl & Partner
koncentruje się na doradz-
aniu firmom z niemieckie-
go obszaru językowego.
Dlatego – jak podkreśla dr
Marcin Jamroży, associate
partner z Roedl&Partner –
w skład zespołów doradz-
twa podatkowego wchodzą
polscy i niemieccy specjali-
ści, którzy łączą doskonałą

znajomość prawa polskie-
go, europejskiego i między-
narodowego z praktyczny-
mi doświadczeniami
w kontaktach z władzami
skarbowymi wielu państw.
Iwona Smith z Pricewater-
houseCoopers przyznaje
natomiast, że poza dalszym
rozwijaniem specjalizacji
branżowych, firma zbudo-

wała największą na rynku
liczbę zespołów dedykowa-
nych do obsługi klientów
z różnych krajów, np. zespół
ds. obsługi klientów nie-
mieckich, francuskich, czy
też koreańskich. 

Istotna etyka 
Aby spełniać najwyższe

kryteria i standardy, trze-

ba wypełnić najwyższe
kryteria etyczne, na co
zwracają uwagę prof. Wi-
told Modzelewski z Insty-
tutu Studiów Podatko-
wych oraz Tomasz Micha-
lik z MDDP. 

– Sądzę, że o zaufaniu
klientów decyduje przede
wszystkim brak anonimo-
wości usługodawcy, przej-

rzystość jego działań oraz
struktury, a zwłaszcza
gwarancja przestrzegania
tajemnicy zawodowej – po-
wiedział prof. Witold Mo-
dzelewski. Zwraca on uwa-
gę, że struktura firmy do-
radczej musi budzić zaufa-
nie, ponieważ podatnik
musi mieć pewność, że
usługodawca gwarantuje

pełnię tajemnicy zawodo-
wej. Zarządzenie tą dzia-
łalnością – jego zdaniem –
w dużych organizacjach
jest czymś wyjątkowo trud-
nym. 

Tomasz Michalik pod-
kreśla natomiast, że klienci
doceniają fakt, że firma kie-
ruje się najwyższymi stan-
dardami etycznymi.■

Firmy zatrudniające 10 i więcej doradców




