PRAWNO PODATKOWE,
SPORY SĄDOWE I Z ORGANAMI PODATKOWYMI

Piotr Jańczak – PARTNER TAX & DUTY
Prawnik, doradca i ekspert 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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Doradca podatkowy, radca prawny, audytor
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Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę
zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w
zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, procedurze
administracyjnej i sądowo administracyjnej.
Wieloletnie doświadczenie w występowaniu jako pełnomocnik przed organami administracji
publicznej jak i sądami powszechnymi. Doświadczony specjalista w badaniach i przeglądach
podatkowych, a także w udzielaniu wsparcia przy planowaniu optymalnych podatkowo
struktur biznesowych.
Realizuje projekty związane z analizą rynkowego charakteru transakcji oraz przygotowaniem
dokumentacji podatkowych dla klientów krajowych i międzynarodowych.
Prowadzi liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane
aspekty opodatkowania VAT, Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje
podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie
uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

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.
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Podatki
Doradztwo oraz postępowania kontrolne, podatkowe oraz celne, a także sądowo
administracyjne.
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
TAX&DUTY
GRUPA PARTNERSKA PODATKOWO CELNA
www.tax-duty.pl

Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach sporów z zakresu obowiązków
podatkowych oraz celnych a także w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi
obowiązkami.
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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