
What we would expect:
 Approx. one or more years of experience in tax advisory

 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)

 Exam for Tax Advisor in progress will be an additional advantage

Your responsibilities:
 Support for projects in the area of tax advisory (no focus on particular tax area at this stage)

 Participation in various tax projects

 Analysis of regulations, case law and tax interpretations 

 Preparation of opinions, presentations, comments and reports

 Analysis of documentation and information provided by the clients

 Contact with the client as part of the project work (including possible trips to the client)

 Support in tax proceedings, including preparation of motions for determination of overpayment, 

preparation of complaints to the Regional Administrative Court (WSA) and the Supreme Administrative 

Court (NSA), preparation of arguments for court hearings

 Preparation of training materials and offers

 Managing ongoing correspondence with clients
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Nasze oczekiwania:

 Roczne (lub więcej) doświadczenie w doradztwie podatkowym

 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)

 Egzamin na doradcę podatkowego (w toku uzyskiwania uprawnień) będzie dodatkowym atutem

Twoje zadania:

 Wsparcie projektów w obszarze doradztwa podatkowego (brak ograniczenia do określonego obszaru

podatkowego)

 Udział w różnorodnych projektach podatkowych

 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)

 Wsparcie w postępowaniach podatkowych, w tym sporządzanie wniosków o stwierdzenie nadpłaty,

sporządzenie skarg do WSA oraz NSA, przygotowywanie argumentacji na rozprawy sądowe

 Przygotowywanie materiałów szkoleniowych oraz ofert

 Prowadzenie bieżącej korespondencji z klientami

Poszukujemy 
Konsultanta (k/m)

(Warszawa) ref. no. 1/TAX/2022

Co oferujemy:

Pakiet benefitów 

(kafeteryjny, w tym

kartę sportową)

Możliwość 

rozpoczęcia pracy 

pomiędzy 8-10

Możliwość pracy 
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Wpływ na NGL.

Słuchamy pomysłów

Dogodną 

lokalizację biura
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strukturę,

nie korporację

Udział w ciekawych 

projektach

Jasną ścieżkę
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Rozwój w ramach 
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Opiekę

medyczną

Dowiedz się więcej: www.ngltax.com

Aplikuj:  recruitment@nglservices.pl
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