
 

We are looking for a Consultant in our Tax Department  

(Warsaw) ref. no. 1/TAX/2019 
 

What we would expect: 

 Approx. 2-3 years of experience in tax advisory (knowledge of CIT issues and areas related to corporate restructuring 
would be nice to have as well) 

 Very good ability to prepare tax opinions, letters and presentations 
 Analytical thinking and drawing correct conclusions 
 Ability to manage time and organise one's own work 
 Practical knowledge of tax law, including comments 
 Excellent command of English language, written and spoken  
 Good knowledge of MS Office (MS Excel, MS Word, PowerPoint) 
 The title of Tax Advisor or willingness to obtain one in the coming years will be an additional advantage 

 

Your responsibilities: 

 Support for projects in the area of tax advisory - mainly in the area of CIT, ITS (international tax law),  
PON (real estate tax), tax proceedings, but also to a lesser extent VAT, PIT, TP (transfer pricing),  
KKS (penal fiscal code) 

 Participation in projects related to restructuring, creation of tax international structures, GAAR, tax reviews,  
M&A, real estate tax advice, tax proceedings and ongoing tax advice 

 Analysis of regulations, case law and tax interpretations  
 Preparation of opinions, presentations, comments and reports 
 Analysis of documentation and information provided by the customer 
 Contact with the Customer as part of the project work (including possible trips to the Customer) 
 Participation in tax proceedings, including preparation of motions for determination of overpayment,  

preparation of complaints to the Provincial Administrative Court (WSA) and the Supreme Administrative Court (NSA), 
pleadings, preparation of arguments for court hearings 

 Preparation of training materials and offers 
 Managing ongoing correspondence with clients  

What we offer: 

 

 

Send your application to: recruitment@nglservices.pl 

Friendly atmosphere 

and open culture 
Flexibility to start 

working between 8-10  

Work @ Home 

policy 

Have a voice - 

we listen to ideas 

Location at 

Hala Koszyki 

Private  

healthcare 

Development options  

in all NGL Group 
Clear career path Exposure to interesting 

projects 

Large structure, 

not corpo 



 

 Poszukujemy Konsultanta do naszego Działu Podatkowego  

(Warszawa) nr ref. 1/TAX/2019 

 

Nasze oczekiwania wobec kandydata: 

 Około 2-3 lata doświadczenia w doradztwie podatkowym (znajomość zagadnień CIT oraz obszarów związanych 
z restrukturyzacją przedsiębiorstw mile widziana) 

 Bardzo dobra umiejętność sporządzania opinii podatkowych, pism oraz przygotowywania prezentacji 
 Umiejętność analitycznego myślenia oraz wyciągania poprawnych wniosków 
 Umiejętność zarządzania czasem i organizowania pracy własnej 
 Praktyczna znajomość przepisów prawa podatkowego, w tym komentarzy 
 Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w mowie i w piśmie 
 Dobra znajomość MS Office (MS Excel, MS Word, PowerPoint) 
 Tytuł Doradcy Podatkowego lub realna chęć uzyskania go w najbliższych latach będzie dodatkowym atutem 

 

Twoje zadania: 

 Wsparcie projektów w obszarze doradztwa podatkowego - głównie w obszarze CIT, ITS (międzynarodowe prawo 
podatkowe), PON (podatek od nieruchomości), postępowań podatkowych, ale także w mniejszym zakresie VAT, PIT, 
TP (ceny transferowe), KKS (kodeks karny skarbowy) 

 Udział w projektach związanych z restrukturyzacją, tworzenia podatkowych struktur międzynarodowych, GAAR, 
przeglądy podatkowe, M&A, doradztwo w obszarze podatku od nieruchomości, postępowań podatkowych oraz 
bieżące doradztwo podatkowe 

 Analiza przepisów, orzecznictwa i interpretacji podatkowych  
 Sporządzanie opinii, prezentacji, komentarzy oraz raportów 
 Analiza dokumentacji oraz informacji przekazywanych przez Klienta 
 Kontakt z Klientem w ramach realizowanych prac projektowych (w tym możliwe wyjazdy do Klienta) 
 Udział w postępowaniach podatkowych, w tym sporządzanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty, sporządzenie skarg 

do WSA oraz NSA, pism procesowych, przygotowywanie argumentacji na rozprawy sądowe  
 Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz ofert  
 Prowadzenie bieżącej korespondencji z klientami 

Oferujemy: 

 

   

Wyślij CV na adres: recruitment@nglservices.pl 

Przyjazną atmosferę 

i otwartą kulturę 
Możliwość rozpoczęcia 

pracy pomiędzy 8-10 

Work @ Home 

policy 

Wpływ na NGL 

Słuchamy pomysłów 
Lokalizacja 

w Hali Koszyki 

Opiekę 

medyczną 

Rozwój w ramach 

spółek Grupy NGL  
Jasną ścieżkę kariery Udział w ciekawych 

projektach 

Duża firma, 

nie corpo 


