
Kancelaria Prawna Skarbiec
Prezentacja usług Zespołu Prawa Podatkowego



Prawo podatkowe

Wobec zmian organizacyjnych w administracji skarbowej oraz wzmożonych kontroli i postępowań, nie należy się 
poddawać. W konfrontacji z fiskusem potrzebne są sprawdzone i skuteczne narzędzia prawne. 

Dep. Prawa Polskiego świadczy szerokie spektrum usług w dziedzinie prawa podatkowego oraz ochrony majątku. 
W zależności od potrzeb oraz stanu faktycznego, jesteśmy w stanie zaproponować kompleksowe 
rozwiązanie danego problemu. 

Oferta obejmuje m.in.:

• Reprezentację podatników przed organami KAS,

• Reprezentację podatników w postępowaniach sądowo-administracyjnych, w tym przed Naczelnym Sądem 
Administracyjnym,

• Bieżące doradztwo podatkowe,

• Wydawanie opinii prawno-podatkowych,

• Analizę skutków podatkowych transakcji handlowych,

• Pomoc w uzyskaniu indywidualnej interpretacji prawa podatkowego,

• Krajową optymalizację podatkową.
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Zespół

Dział Podatkowy został wyodrębniony z ogólnych struktur Departamentu Prawa Polskiego. Reprezentuje 
klientów Kancelarii w toku postępowań podatkowych czy kontroli celno-skarbowych. 

W Dziale pracuje obecnie pięciu Prawników i Doradców Podatkowych.

Główne obszary doradztwa podatkowego oferowane przez zespół Działu Podatkowego obejmują:

• Doradztwo w zakresie obowiązków podatkowych, opiniowanie, wyjaśnianie,

• Sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych (lub wsparcie w tym zakresie),

• Doradztwo i opiniowanie w zakresie prowadzenie rozliczeń innych niż podatki – jak np. należności 
publicznoprawne (np. składki ZUS, ubezpieczenie zdrowotne),

• Doradztwo i reprezentacja w zakresie obowiązków wynikających z prawa celnego, prowadzenie ksiąg 
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych (lub wsparcie w tym zakresie), doradztwo w zakresie 
korzystania z pomocy publicznej dla przedsiębiorców (np. funduszy unijnych), inne czynności, na które zezwala 
ustawa o doradztwie podatkowym.
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Wiodące usługi

Do wiodących usług, które oferuje Dział Podatkowy należy ochrona przed przypadkami bezprawia 
urzędniczego, szczególnie ze strony organów podatkowych. 

Chętnie podejmujemy wyzwanie również wtedy, gdy w grę wchodzi obawa oszustwem ze strony 
kontrahentów bądź bezprawne działania organów ścigania, których ofiarami podają przedsiębiorcy.

Oferta w tym zakresie obejmuje m.in.:

• Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi,

• Reprezentację przedsiębiorców przy zwrocie VAT,

• Reprezentację przedsiębiorców zagrożonych procederem karuzel VAT,

• Kontrolę podatkową i/lub audyt podatkowy,

• Reprezentację w sporach dot. zwrotu podatku VAT,

• Politykę antykaruzelową w obrocie międzynarodowym.
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Wiodące usługi – zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

W zakresie zarządzania sytuacjami kryzysowymi Dział Podatkowy reprezentuje liczne grupy klientów, których 
interesy zostały naruszone bezprawnymi działaniami fiskusa, takimi jak: 

• Decyzje administracyjne i podatkowe wydane z naruszeniem prawa, 

• Bezczynność organów administracji skarbowej,

• Bezzasadne postawienia zarzutów w sprawach karno-skarbowych,

• Bezpodstawne nękania przedsiębiorców kontrolami podatkowymi i administracyjnymi,

• Przypadki korupcji urzędniczej.

Oferujemy kompleksową pomoc, która wykracza poza tradycyjnie rozumiane doradztwo podatkowe i w razie 
potrzeby obejmuje przejęcie na siebie ciężaru zarządzania całą sytuacją kryzysową.
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Wiodące usługi – reprezentacja przy zwrocie VAT

Doradzamy przedsiębiorcom jak sprawnie odzyskiwać VAT, reprezentując ich w sprawach i postępowaniach z 
urzędami skarbowymi. 

Prowadzimy stały nadzór nad działaniem urzędników oraz uczestniczymy w kontrolach podatkowych i 
celno-skarbowych. 

Oferta w tym zakresie obejmuje m.in.: 

• Profesjonalne doradztwo w zakresie sporów z aparatem skarbowym o zwrot VAT;

• Kompleksową reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;

• Nadzór nad działaniami urzędników skarbowych przeciągających postępowania dot. zwrotu VAT;

• Pozwy o odszkodowania przeciwko urzędnikom.

Kancelaria Prawna Skarbiec Slajd 6



Wiodące usługi – reprezentacja przedsiębiorców zagrożonych 
procederem karuzel VAT

Karuzele VAT to narastający od kilku lat problem nie tylko dla budżetu państwa. Coraz więcej firm boryka 
się z wyłudzeniem podatku VAT.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców stworzyliśmy unikalną usługę, mającą na celu pomoc 
przedsiębiorcom zagrożonym lub uwikłanym w karuzele VAT. 

W ramach usługi realizujemy: 

• Audyt/analiza sytuacji i stanu faktycznego w firmie;

• Wdrożenie polityki weryfikacji kontrahentów i polityki zakupowej, szczegółowo opisującej mechanizmy 
weryfikacji klientów;

• Weryfikację kontrahentów przez Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec sp. z o.o.;

• Rozwiązania strukturalne takie jak: założenie jednostki audytu i kontroli wewnętrznej oraz powołanie 
compliance oficer’a;

• Hot-line do weryfikacji kontrahentów.
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Wiodące usługi – kontrola podatkowa / audyt podatkowy

Usługa audytu podatkowego ma za zadanie, ochronę przedsiębiorców przed negatywnymi skutkami działań 
aparatu państwowego. Koncentruje się głównie na kompleksowym badaniu obszarów podatkowych w 
przedsiębiorstwie w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości 
oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Usługa audytu podatkowego, polega m.in. na:

• Weryfikacji zgodności działań przedsiębiorcy z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w 
księgach rachunkowych,

• Identyfikacji oraz gradacji obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowywaniu działań naprawczych,

• Weryfikacji umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i 
podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego,

• Przeglądzie istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego,

• Weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania  i wdrażania struktur 
optymalizujących,

• Analizie ryzyka podatkowego  związanego z transakcjami łączenia lub przejęcia danego przedsiębiorstwa, 
wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Efektem audytu jest raport zawierający rekomendacje oraz ew. program naprawczy. 
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Wiodące usługi – reprezentacja w sporach dot. zwrotu podatku VAT

Usługa reprezentacji w sporach dot. zwrotu podatku VAT ma wymierny wpływ na ocenę realiów i 
wypracowanie właściwej taktyki procesowej w konfrontacji z organami podatkowymi. 

Zespół Prawników z Działu Podatkowego, oferuje w tym zakresie m.in.:

• Doradztwo w zakresie sporów z aparatem skarbowym o zwrot podatku VAT,

• Kontrole podatkowe i skarbowe,

• Kompleksowa reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi;

• Nadzór nad działaniami urzędników skarbowych,

• Pozwy o odszkodowania przeciwko urzędnikom.
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Wiodące usługi – polityka antykaruzelowa w obrocie 
międzynarodowym

Dział Podatkowy Kancelarii, doradza i zabezpiecza interesy Klientów, którzy są narażeni na działanie grup 
przestępczych, wyłudzających podatek VAT. 

Oferta w tym zakresie obejmuje m.in.:

• Analizę profilu i struktury działalności gospodarczej dot. transakcji, kontrahentów, towarów - przy współpracy 
z Profesjonalny Wywiad Gospodarczy Skarbiec,

• Identyfikację ryzykownych transakcji – czarne punkty,

• Nakreślenie metodyki weryfikacji transakcji i kontrahentów określających weryfikację kontrahentów i 
transakcji w sensie ścisłym (przed podjęciem współpracy),

• Tworzenie odpowiedniej dokumentacji na poszczególnych etapach transakcji,

• Zarządzanie kontrahentami,

• Wykrycie udziału w karuzeli po dokonaniu transakcji,

• Szczególne (czyli unikalne dla danego przedsiębiorstwa) rekomendacje działań naprawczych i prewencyjnych,

• Przedstawienie zbioru orzecznictwa sądów PL i UE oraz analiza praktyki organów podatkowych.
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Dane kontaktowe

Kancelaria Prawna Skarbiec

ul. Maciejki 13, 02-181 Warszawa

Adres e-mail: sekretariat@kancelaria-skarbiec.pl 

Telefon: (+48 22) 586 40 00
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