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Służymy Państwu pomocą i radą już od 22 lat!
Kancelaria doradcy podatkowego MCN Elżbieta Pabiś działa na wrocławskim rynku usług
podatkowych (rachunkowych i prawnych)
od roku 1995
. Właścicielem kancelarii jest Elżbieta Pabiś - doradca podatkowy
(numer 00191)
, prawnik, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Prawa i Adsministarcji, kierunek
Prawo, jedna z pierwszych, albo nawet pierwszy doradca podatkowy działający we Wrocławiu.
Atutem doradcy podatkowego, w porównaniu z podobnymi podmiotami działającymi na
rynku, jest bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Nikt (z wyjątkiem
Sądu) nie może doradcy zmusić do ujawnienia jakiejkolwiek wiadomości na temat
Klienta. Tajemnicą objęte są nie tylko wiadomości dotyczące firmy, finansów, podatków,
ale wszelkie wiadomości, w których posiadanie doradca podatkowy wszedł w trakcie
pracy.
Jako Kancelaria specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podatkowej, prawnej oraz
rachunkowej małych
i średnich firm. Naszymi
klienrtami są duże firmy transportowe, usługowe, jak również osoby wykonujące typowo wolne
zawody jak lekarze, architekci czy prawnicy.
Doradzamy również osobom fizycznym w zakresie ich obowiązków podatkowych, związanych z
podatkiem dochodowym, czy podatkiem od spadków i darowizn.

Doświadczenie:
Duża konkurencja, z jaką trzeba liczyć się, prowadząc kancelarię doradztwa podatkowego we
Wrocławiu, szybko weryfikuje jakość świadczonych usług.
My na tym trudnym rynku funkcjonujemy już od 22 lat.
Możemy więc śmiało powiedzieć, że sprawdziliśmy się, zyskując uznanie i zaufanie naszych
Klientów. Zawodowe doświadczenie, które przez ten długi okres zgromadziliśmy dzisiaj
procentuje, pracując na rzecz wszystkich obsługiwanych przez nas podmiotów, czy będą to
firmy z wielomilionowym obrotem, czy małe firmy rodzinne, których na naszym rynku jest tak
wiele.
Świadczymy kompleksowe usługi księgowe, minimalizując zaangażowanie klientów praktycznie
do zera, dbając o to, by od strony formalno-prawnej wszystko było w jak najlepszym porządku.
Wykonujemy swoja pracę według najlepszej woli i wiedzy, uczciwości i rzetelności z
zachowaniem należytej staranności.

Bezpieczeństwo klienta:
Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanego
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zawodu
. Działamy zgodnie z literą prawa i w oparciu o restrykcyjny kodeks etyki
zawodowej. Stanowi to gwarancję pełnej poufności informacji uzyskanych na temat Klienta.

Nasze biuro rachunkowe
Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów dokładamy wszelkich starań, by terminowo i
rzetelnie
realizować powierzone nam zadania. Szeroki pakiet usług, jakie oferuje biuro rachunkowe,
to gwarancja kompleksowego podejścia. To, że udzielamy pomocy w wielu dziedzinach, nie
oznacza
braku profesjonalizmu. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że na terenie miasta Wrocław jest wielu
Klientów,
którzy potrzebują fachowej pomocy w różnych kwestiach. Stąd jesteśmy w stanie zaoferować
indywidualne
podejście i przystępne ceny. Jeśli interesuje Państwa dobre biuro rachunkowe, zapraszamy do
nas.

Dane kontaktowe:

M.C.N.Kancelaria doradcy podatkowego Elżbieta Pabiś

al. Armii Krajowej 12a/7 50-541 Wrocław

telefony: 602 744 968 71 7804536

mail: info@mcnkancelaria.pl

Zaufało nam już wiele firm, i z satysfakcją możemy stwierdzić, że nigdy
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tego zaufania nie zawiedliśmy!
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