Przesłanki należytej staranności
- otwarte konsultacje podatkowe

Przesłanki należytej staranności
Ministerstwo Finansów rozpoczęło otwarte konsultacje podatkowe dotyczące listy przesłanek należytej staranności po
stronie nabywcy w transakcjach krajowych w kontekście prawa do odliczeń podatku naliczonego.
Działania wynikają wynika ze zwiększającego się w ostatnich latach zjawiska wykorzystywania konstrukcji podatku VAT
do uzyskiwania nielegalnych korzyści, poprzez występowanie w łańcuchu transakcji tzw. „znikających
podatników”. Często uczestnikami takiego procederu stawali się uczciwi, ale nieostrożni przedsiębiorcy.
Sporządzenie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek, stanowiące częsty postulat przedsiębiorców, pozwoli uczciwym
podatnikom na prowadzenie działalności bez ryzyka narażenia na zakwestionowanie przez organy podatkowe prawa do
odliczenia podatku naliczonego.
Zespół postępowań podatkowych KDCP, posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach związanych z podatkiem
VAT, dlatego też dążymy do sporządzenia i przedstawienia stanowiska w przedmiotowych konsultacjach. Zanim
jednak to nastąpi, przeprowadzimy serię nieodpłatnych konsultacji, w toku których chcielibyśmy wspólnie z
Państwem dobrać postulaty i wypracować stanowisko optymalne dla Przedsiębiorców. Podejmując tego typu
działania możemy wpłynąć na kształt obowiązujących regulacji.
Mając na uwadze upływający 28 lipca 2017 r. termin składania uwag, zapraszamy Państwa na jedno z poniższych spotkań
konsultacyjnych:
Bydgoszcz
Warszawa
Rzeszów
Wrocław
18 lipca 2017 r.
19 lipca 2017 r.
24 lipca 2017 r.
25 lipca 2017 r.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, nie później niż na 2 dni przed jego planowanym terminem, na email:
wojciech.plawiak@kdcp.pl Szczegółowe informacje dotyczące miejsca oraz godziny spotkania przedstawimy Państwu w
późniejszym terminie. Zastrzegamy, że miejsca oraz terminy spotkań mogą ulec zmianie.
Szersze informacje dotyczące konsultacji dostępne są na stronie internetowej MF.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji
Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą w zakresie składania opinii zachęcamy do kontaktu:

Wojciech Pławiak
Partner
Postępowania podatkowe,
spory sądowe
tel. 602 669 169
wojciech.pławiak@kdcp.pl

Krzysztof Rutkowski
Partner
Doradztwo regulacyjne,
akcyza, spory sądowe
602 489 214,
krzysztof.rutkowski@kdcp.pl

Sylwester Witalis
Partner
Cło, VAT, INTRASTAT
tel. 602 541 606
sylwester.witalis@kdcp.pl

▪ Doświadczony radca prawny i doradca podatkowy, z dziesięcioletnim
doświadczenie w tematyce postępowań podatkowych
▪ Do 2014 r. Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY
▪ Pełnomocnik w kilkudziesięciu kontrolach podatkowych i postępowaniach
dotyczących karuzel podatkowych, w większości w branży paliwowej
▪ Pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim
Trybunałem Praw Człowieka, Naczelnym Sądem Administracyjnym
▪ Radca prawny i doradca podatkowy.
▪ Doświadczenie Krzysztofa obejmuje kilkunastoletnią praktykę w doradztwie
branżowym i regulacyjnym, akcyzie, opłacie paliwowej i postępowaniach
podatkowych, zdobytą w międzynarodowych firmach doradczych: PwC, Deloitte
i Ernst&Young.
▪ Przewodniczący Grupy Akcyzowej w ramach Rady Podatkowej Konfederacji
Lewiatan i wykładowcą akademickim w zakresie akcyzy.
▪ Doradca podatkowy, prawnik.
▪ Doświadczenie Sylwestra to ponad 16-letnia praktyka zdobyta w międzynarodowej
firmie doradczej PwC, Ministerstwie Finansów oraz Głównym Urzędzie Ceł.
▪ W trakcie praktyki w Ministerstwie Finansów zdobył doświadczenie legislacyjne
oraz uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej, Rady UE i Eurostat.

Niniejsza wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi ona porady prawnej ani nie prezentuje oficjalnego stanowiska KDCP.
Każde zagadnienie prawne wymaga odrębnej analizy, a okoliczności faktyczne dotyczące poszczególnych spraw mogą się istotnie różnić.

O KDCP
KDCP to wyspecjalizowana kancelaria prawno-podatkowa. Nasza praktyka, oparta na unikalnym połączeniu eksperckiej
wiedzy członków naszego Zespołu oraz wieloletnim doświadczeniu zdobytym w największych międzynarodowych firmach
doradczych i administracji rządowej, obejmuje kompleksowe doradztwo branżowe i regulacyjne, doradztwo w zakresie
cła, akcyzy, opłaty paliwowej, podatku VAT w obrocie międzynarodowym oraz systemu INTRASTAT i podatku
od nieruchomości. Wspieramy naszych Klientów podczas kontroli i postępowań oraz pomagamy budować strategie
obrony w toku postępowań karno-skarbowych. Specjalizujemy się w formułowaniu postulatów zmian w regulacjach
prawnych (doradztwo regulacyjne).

Nasi eksperci stale współpracują przy tworzeniu regulacji prawnych zarówno z największymi organizacjami branżowymi,
podmiotami zrzeszającymi pracodawców, jak również bezpośrednio z największymi uczestnikami rynku. Uczestniczyliśmy
jako eksperci do spraw regulacyjnych przy wszystkich nowelizacjach przepisów branżowych uchwalonych w ostatnich
latach, zarówno na etapie tworzenia założeń, procesu legislacyjnego w Sejmie RP, jak i przy konsultowaniu projektów aktów
wykonawczych.
Do ostatnich sukcesów należy zaliczyć:
• 30.03.2016 r. – KDCP wśród najlepszych kancelarii w kategorii Projekty Podatkowe, zaś Krzysztof Rutkowski
najlepszym doradcą podatkowym w kategorii „Akcyza” w X Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika
Gazety Prawnej;
• 20.06.2016 r. – Wojciech Pławiak najlepszym specjalistą w zakresie podatku od nieruchomości, a Krzysztof
Rutkowski najlepszym specjalistą w zakresie akcyzy w X Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego
dziennika Rzeczpospolita;
• 22.06.2017r. – Krzysztof Rutkowski najlepszym doradcą podatkowym w kategorii „Akcyza” w tytuł XI Rankingu
Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej;
Ponadto, jesteśmy autorami specjalistycznych publikacji naukowych i komentarzy:

Kontakt
KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Witalis sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 17 | 00-654 Warszawa | tel. 22 243 25 00 | kancelaria@kdcp.pl | www.kdcp.pl

Niniejsza wiadomość ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi ona porady prawnej ani nie prezentuje oficjalnego stanowiska KDCP.
Każde zagadnienie prawne wymaga odrębnej analizy, a okoliczności faktyczne dotyczące poszczególnych spraw mogą się istotnie różnić.
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