Debiut Andersen Tax & Legal w Polsce
A2Z Tax & Legal staje się Andersen Tax & Legal

San Francisco (29 stycznia, 2019) – Andersen Global umacnia swoją rosnącą
obecność w Europie Wschodniej poprzez wiadomość, że A2Z Tax & Legal przyjmuje
nazwę Andersen Tax & Legal, i zostaje pełnoprawnym członkiem międzynarodowej
organizacji. Andersen Global ma swoją obecność w ponad 20 krajach Europy poprzez
swoje firmy członkowskie oraz firmy współpracujące.
A2Z Tax & Legal, z siedzibą w Warszawie, jest złożona z ponad 20 pracowników oraz
pięciu Partnerów. Świadczy usługi z zakresu podatków, prawa, cen transferowych,
konsultingu, w tym doradztwa w zakresie podatku VAT, due diligence, doradztwa
celnego, fuzji i przejęć, prawa pracy, prawa administracyjnego oraz wycen. Partnerzy
A2Z Tax & Legal pracowali z Andersen Global przez lata i podpisali Umowę o
Współpracę poprzedniej wiosny.
„Kilku Partnerów A2Z Tax & Legal, wspólnie ze mną, rozpoczęło swoją karierę w
Arthur Andersen ponad 20 lat temu. Później, rosnąca praktyka podatkowa i prawna w
Polsce pod marką Andersen znaczyła dużo, a my czujemy się odpowiedzialni za
budowanie firmy najlepszej w swojej klasie nie tylko dla nas ale dla całego, przyszłego
pokolenia” powiedział Marcin Matyka, Partner Zarządzający w A2Z Tax & Legal. „Już
stworzyliśmy współpracę z wieloma obecnymi Partnerami z Andersen Global i firm
współpracujących, włączając w to kolegów z KSP Legal & Tax Advice, firmy
prawniczo-podatkowej, współpracującej z Andersen Global”.
„Nasz zespół ma głębokie połączenie z nazwą Andersen i wartościami firmy
Andersen” powiedziała Aleksandra Kalinowska, Partner w A2Z Tax & Legal. „Kiedy
zaczynasz od założenia sobie bardzo wysokich standardów, zarówno w zakresie
wiedzy specjalistycznej, jak i obsłudze Klienta, to wartości te stają się rdzeniem firmy.
Zostanie pełnoprawnym członkiem Andersen Global prezentuje nasze trwające

poświęcenie dla tych wartości oraz zapewnia naszym Klientom otrzymywanie
nieprzerwanych usług na cały świecie”.
„Nasi koledzy z A2Z Tax & Legal są solidną grupą profesjonalistów, świadczących
najlepsze w swojej klasie usługi oraz tworzą dodatkowe możliwości w regionie
Europejskim” powiedział Mark Vorsatz przewodniczący Andersen Global oraz
Dyrektor Generalny Tax LLC.”
Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem, prawnie odrębnych,
niezależnych firm, złożonych z ekspertów w zakresie prawa i podatków na cały
świecie. Utworzona w 2013 przez Amerykańską firmę Andersen Tax LLC, Andersen
Global obecnie ma prawie 4,000 profesjonalistów na całym świecie i obecność w
ponad 129 lokacjach poprzez firmy członkowskie i współpracujące.

