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DORADZTWO PRAWNO PODATKOWE,  
SPORY SĄDOWE I Z ORGANAMI PODATKOWYMI 

 

POMOC ZAWODOWEGO PEŁNOMOCNIKA 

Pomoc zawodowego pełnomocnika w trakcie czynności kontrolnych, w postępowaniach 

podatkowych, w postępowaniach celnych, w postępowaniach przed ZUS, w 

postępowaniach egzekucji administracyjnej oraz w postępowaniach przed sądami 

administracyjnymi. 

Bierzemy na siebie odpowiedzialność za reprezentowanie Klienta w tych postępowaniach 

zgodnie z prawem oraz jego interesem procesowym. Poprawia to komfort Klienta podczas 

postępowań (zmniejsza stres) oraz zwiększa szanse powodzenia w danej sprawie. 

 

 

 

Piotr Jańczak – PARTNER TAX & DUTY 

        Prawnik, doradca podatkowy 

 

Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego, 

podatku od towarów i usług, procedur podatkowych oraz procedur w zakresie postępowania przed sądami 

administracyjnymi oraz spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja 

podatnika w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed 

organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej a także przed sądami administracyjnymi (w tym 

liczne postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony fachowiec w sporządzaniu opinii prawnych z 

zakresu prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej – przeprowadzanie konsultacji oraz audytów 

podatkowych. 
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Oferujemy pomoc w charakterze doradcy oraz pełnomocnika w trakcie: 

a) czynności sprawdzających, 

b) kontroli podatkowych, 

c) kontroli celno-skarbowych, 

d) kontroli prowadzonych przez ZUS 

e) postępowań podatkowych, 

f) egzekucji administracyjnej zaległości podatkowych, celnych oraz z tytułu zobowiązań 

wobec ZUS, 

g) postępowań przed sądami administracyjnymi (w tym postępowań kasacyjnych przed 

Naczelnym Sądem Administracyjnym) w sprawach podatkowych, celnych oraz w 

sprawach egzekucji administracyjnych zaległości z tytułu podatków oraz ceł. 

 

Pomagamy także w sprawach dotyczących rozkładania na raty oraz umarzania zobowiązań 

podatkowych, celnych a także składek rozliczanych z ZUS.  

 

Reprezentujemy podatników oraz płatników w postępowaniach dotyczących kosztów 

egzekucji administracyjnej.  

 

W sporach podatkowych, celnych oraz dotyczących składek rozliczanych z ZUS z jednej 

strony występuje fachowy aparat urzędniczy z drugiej podatnik (płatnik), który nie zawsze 

ma doświadczenie w takich sporach oraz nie zawsze posiada odpowiednią wiedzę: 

a) co do przepisów prawa materialnego (poszczególne podatki, przepisy o cłach, 

przepisy o ubezpieczeniach społecznych), 

b)  oraz co do zasad postępowań przed organami administracyjnymi jak i sądami (nie 

zawsze wie, jakie ma prawa i obowiązki, jak się zachować, jaką przyjąć taktykę 

procesową). 

Nieznajomość zasad prowadzenia procesu może skutkować nie wykorzystaniem części 

swoich praw, ale także uleganiem sugestii organów co do podejmowanych czynności, czasem 

skutkuje to zastraszeniem i rezygnację z obrony swojego stanowiska przez podatnika 

(płatnika). 

 

Korzystanie z pomocy zawodowego pełnomocnika jest korzystne dla podatnika (płatnika), 

który jest stroną w postępowaniu kontrolnym, podatkowym (celnym, ZUS-owskim), 

egzekucyjnym czy przed sądami administracyjnymi. 
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Pełnomocnik skonsultuje z podatnikiem (płatnikiem) jego sytuację procesową, pomoże 

przygotować materiały do kontroli czy innego postępowania. 

Pełnomocnik reprezentuje podatnika (płatnika) przed organami podatkowymi (organami 

egzekucyjnymi oraz przed ZUS) a także przed sądami administracyjnymi. Pełnomocnik 

przygotuje i złoży pisma procesowe w imieniu podatnika (płatnika), będzie w jego imieniu 

brał udział w czynnościach procesowych (np. przesłuchanie świadków, przesłuchanie strony), 

będzie dbał o ochronę jego praw. 

  

Mając w zespole osoby ze stosownymi uprawnieniami procesowymi (a przede wszystkim 

wiedzą i doświadczeniem) podejmujemy się reprezentacji podatników (płatników) na 

wszystkich etapach postępowań kontrolnych, podatkowych oraz spraw przed sądami 

administracyjnymi w sprawach zobowiązań podatkowych, celnych, ZUS oraz w sprawach 

egzekucji administracyjnych.  

Podczas postępowań na bieżąco informujemy Klienta o podejmowanych czynnościach, 

konsultujemy je z nim oraz udzielamy stosownych rad i wyjaśnień. 

 

 

ZAKRES CZYNNOŚCI:  

1) Reprezentowanie podatników (i płatników) w sprawach podatkowych to jest: 

a) w postępowaniach kontrolnych (kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa), 

b) w postępowaniach podatkowych oraz  

c) w postępowaniach przed sądami administracyjnymi 

2) Reprezentowanie podatników (i płatników) w postępowaniach egzekucyjnych w zakresie 

egzekucji zaległości podatkowych oraz celnych, w tym odzyskiwanie poniesionych kosztów 

egzekucyjnych, także przed sądami administracyjnymi. 

3) Reprezentowanie przedsiębiorców przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. 

Doradztwo podatkowe - ustne konsultacje oraz pisemne opinie w zakresie szeroko pojętego prawa 

podatkowego.  

 

Podatki 

Doradztwo oraz postępowania kontrolne, podatkowe oraz celne, a także sądowo 

administracyjne. 
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Doradztwo podatkowe i celne 

•    przeprowadzanie ustnych konsultacji oraz sporządzanie pisemnych opinii dotyczących 

problematyki podatkowej oraz celnej, 

•    przygotowywanie i wdrażanie strategii obrony, formułowanie właściwej – argumentacji 

przedstawianej kontrolującym oraz innym przedstawicielom aparatu skarbowego lub 

celnego, 

•    sporządzanie dokumentacji podatkowej dla podmiotów powiązanych, 

•    przygotowywanie oraz wdrażanie strategii optymalizacji podatkowych, 

•     przygotowywanie wniosków o interpretacje podatkowe. 

 

Postępowania kontrolne , celne oraz podatkowe 

•    doradztwo w związku z wszczętą kontrolą podatkową, skarbową, weryfikacją celną lub 

innym postępowaniem administracyjnym u Klienta, 

•    przygotowywanie pism w postępowaniach w sprawach podatkowych oraz celnych, 

•    przygotowywanie pism oraz dokumentacji związanej z postępowaniem egzekucyjnym w 

zakresie zobowiązań budżetowych, 

•    reprezentowanie klientów w postępowaniach kontrolnych, w postępowaniach 

podatkowych oraz celnych (m.in. w sprawach weryfikacji zgłoszeń celnych lub procedur 

tranzytu) w       oparciu o udzielone pełnomocnictwo, 

•    reprezentowanie klientów w postępowaniu egzekucyjnym w zakresie zobowiązań 

budżetowych, 

 

Postępowania przed sądami administracyjnymi. 

•    sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych do 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

•    reprezentowanie klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz 

Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach sporów z zakresu obowiązków 

podatkowych oraz celnych a także w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi 

obowiązkami. 
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Doradztwo gospodarcze i prawne 

•    doradztwo i pomoc w opracowaniu koncepcji przedsiębiorstwa, także w zakresie podjęcia 

po raz pierwszy działalności gospodarczej na własny rachunek, 

•    doradztwo i pomoc przy zakładaniu spółek, 

•    doradztwo przy  przekształceniach formy prawnej istniejących podmiotów gospodarczych 

w tym: połączenia spółek (fuzje) i przejęcia spółek (inkorporacje), przekształcenia spółek 

polegające na ich modyfikacji prawnej, podział spółek, tworzenie zgrupowań spółek 

(holdingów), 

•    doradztwo w zakresie obrotu udziałami w spółkach kapitałowych, 

•    doradztwo w zakresie likwidacji, upadłości i układów oraz w sprzedaży spółek, 

•    doradztwo w zakresie windykacji należności, 

•    doradztwo w zakresie pozostałych aspektów prawa gospodarczego. 
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KONTAKT 
 

mail: 
biuro@tax-duty.pl  

  
  

FACEBOOK: TAX & DUTY Grupa Partnerska Podatkowo - Celna 

 


