Postępowania podatkowe

STANEK Legal Kancel ar i a Pr awni cza s. c.
ul . Wąwozowa 11 l ok. 5
02- 796 War sz awa ( 2021)

Zakres doradztwa
1. analiza ryzyk wynikających z postępowania podatkowego;
2. doradztwo strategiczne dotyczące sytuacji podatkowej Klienta na danym etapie sporu podatkowego;
3. podjęcie rozmów z organami kontrolnymi oraz utrzymywanie stałego kontaktu z organami kontrolnymi i organami odwoławczymi;
4. reprezentowanie Klientów na etapie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego (postępowania kontrolnego);
5. doradztwo proceduralne na etapie postępowania podatkowego (sporządzanie pism, wniosków dowodowych, odwołań oraz innych
środków zaskarżenia);
6. sporządzanie opinii prawnych z uwzględnieniem oceny praworządności działań organów skarbowych we współpracy z wybitnymi
przedstawicielami nauki prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego;
7. reprezentowanie Klientów przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem
Konstytucyjnym oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

Wybrane doświadczenie (1/2)
1. systematyczne uzyskiwanie postanowień o wstrzymaniu wykonania decyzji przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (wartość
przedmiotu sporu 3,5 MPLN , 120 MPLN), m.in. w drodze uchylenia postanowienia o odmowie wstrzymania decyzji przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny;
2. doradztwo przy prowadzeniu postępowań podatkowych w zakresie kwestionowania prawa do odliczenia podatku VAT od transakcji
znacznej wartości (40 MPLN) ze skutkiem doprowadzenia do uchylenia decyzji na etapie Izby Skarbowej,
3. uzyskanie wyroku reformatoryjnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, uchylającym wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego oraz decyzji Izby Skarbowej w sprawie karuzelowej o znacznej wartości (120 MPLN);
4. uzyskanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dwukrotnego wyroku uchylającego wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego przy uznaniu zarzutu związania wykładnią sądu niższej instancji, w podatku VAT w sprawie o znacznej wartości;
5. uzyskanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym wyroku reformatoryjnego uchylającego wyrok Sądu I Instancji oraz Organów II
i I Instancji w sprawie tzw. pustych faktur o znacznej wartości przedmiotu sporu w obszarze usług budowlanych;
6. doradztwo strategiczne dotyczące sytuacji podatkowej Klientów dla spółek z branż recyklingu;
7. reprezentowanie Klientów w postępowaniach dotyczących domiaru ceł antydumpingowych;

Nasze atuty:
-wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych;
-współpraca z obecnymi doradcami i byłymi urzędnikami organów kontroli skarbowej;
-r.pr. dr Remigiusz Stanek jest ekspertem Business Centre Club ds. postępowań
podatkowych.

Wybrane doświadczenie (2/2)
1. uchylenie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym decyzji Izby Skarbowej z uwagi na zarzut przedawnienia w związku z
niewłaściwym trybem doręczenia decyzji podatkowej;
2. skuteczne wznawianie postępowań podatkowych zakończonych decyzją ostateczną na podstawie art. 240 op § 1 pkt 11 tj. w
przypadku, w którym orzeczenie TSUE ma wpływ na treść wydanej decyzji („Valeriane SNC” C-460/17, „PPUH Stehcemp sp. j. Florian
Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek” C-277/14) oraz na podstawie art. 240 op § 1 pkt 5 w przypadku gd wyjdą na jaw
istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne;
3. uchylenie ostatecznych decyzji podatkowych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym odmawiających wznowień postępowań
podatkowych ;
4. umorzenie postępowania podatkowego w zakresie domniemania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
5. opiniowanie decyzji organów skarbowych pod kątem ich praworządności w świetle prawa UE, Konstytucji RP oraz Ordynacji
podatkowej;
6. opiniowanie możliwości zwrotu nadpłaty podatku w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego;
7. przygotowanie opinii dotyczącej władztwa ustawodawczego Senatu RP, prowadzącej do wprowadzenia odwróconego podatku VAT
na półprodukty z metali nieżelaznych.

Nasze atuty:
-wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań podatkowych;
-współpraca z obecnymi doradcami i byłymi urzędnikami organów kontroli skarbowej;
-r.pr. dr Remigiusz Stanek jest ekspertem Business Centre Club ds. postępowań
podatkowych.

DLACZEGO MY?

Wiedza
Nasi Prawnicy łączą wysoką wiedzę
teoretyczną z doświadczeniem
zdobytym w renomowanych
kancelariach prawnych. Wśród
Prawników współpracujących z
Kancelarią znajdują się wybitni
przedstawiciele świata nauki.

Kreatywność

Doświadczenie

Strategia

Nasze motto "Widzimy Rozwiązania"
jest dla nas kierunkowskazem w
doradztwie świadczonym dla
naszych Klientów. Uważamy, że
jedyną wartością dodaną w
doradztwie dla naszych Klientów jest
pomoc w realizacji przedsięwzięć
biznesowych oraz rozwiązywanie ich
codziennych problemów.

Nasi Prawnicy brali udział w dużej
ilości projektów oraz transakcji M&A,
świadcząc doradztwo na rzecz firm
produkcyjnych, koncernów
prasowych, banków,
międzynarodowych instytucji
finansowych oraz
międzynarodowych klientów
korporacyjnych.

Zawsze staramy się udzielać
odpowiedzi na pytania zadane przez
Klienta w sposób maksymalnie
komplesowy, z uwzględnieniem jego
indywidualnych potrzeb, prezentując
najbardziej optymalne możliwości
prawne oraz związane z nimi ryzyka.
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