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Kancelaria/spółka Przedmiot transakcji/sprawy

Baker & McKenzie ∑ Wygrana w WSA w Warszawie w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży usług telekomunikacyjnych na rzecz odbiorców zagranicznych (sygn. III S.A./Wa 1630/12).
∑  Opracowanie nowej struktury optymalizacji podatku dochodowego dla klienta ( funduszu inwestycyjnego) z wykorzystaniem nowego rodzaju spółek luksemburskich, wprowadzonych do tamtejszego porządku prawnego 

w lipcu 2013 r. Była to odpowiedź na zmianę statusu polskich spółek komandytowo-akcyjnych, poprzez które były prowadzone inwestycje.
Chadbourne & Parke ∑ Wygrana w Sądzie Okręgowym w Krakowie odszkodowania dla klienta w wysokości ok. 54,5 mln zł za szkody wyrządzone bezprawną egzekucją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Myślenicach.

∑ Wygrana w WSA w Gliwicach w sprawie dotyczącej podatku od nieruchomości, w tym od elektrofiltrów (sygn. I SA/Gl 1177/12).
CMS Cameron McKenna ∑ Reprezentowanie PBG i Techint SpA, budujących terminal LNG w Świnoujściu, w zwycięskim sporze w NSA z ministrem finansów dotyczącym kwestii podatkowych o wartości przekraczającej 1 mld zł. (sygn.  I FSK 1012/13, I FSK 1128/12)
Crido Taxand ∑ Doradztwo dla grupy Immofinanz przy sprzedaży centrum handlowego Silesia City Center w Katowicach. Wartość transakcji to ponad 410 mln euro.

∑ Doradztwo przy wartej ponad 127 mln euro transakcji nabycia kompleksu biurowego Hines New City w Warszawie.
∑ Odzyskanie dla klienta z branży nieruchomości 18 mln zł nadpłaconego podatku od nieruchomości. Spór ostatecznie rozstrzygnął NSA (sygn.  I FSK 559/13).

Deloitte ∑ Wygrane w czterech sporach sądowych dotyczących zwolnienia z podatku dochodowego odsetek od singapurskich obligacji QDS (sygn. III SA/Wa 1698/12. III S.A. /Wa 2267/12, III S.A./Wa 3279/12, III S.A./Wa 203/13).
∑  Korzystne rozstrzygnięcie sporu z wójtem z jednej z gmin o podatek od nieruchomości dotyczący urządzeń odwiertowych służących poszukiwaniu gazu łupkowego. Był to bardzo cenny precedens  z perspektywy firm poszukujących tego 

gazu w Polsce
Dentons ∑ Doradztwo w zakresie cła i akcyzy dla PERN Przyjaźń, dotyczące budowy i funkcjonowania terminalu naftowego w Gdańsku – inwestycji wartej łącznie ok. 820 mln zł.

∑ Doradztwo na rzecz banku PKO BP przy tworzeniu nowego konsorcjum wykonawczego budowy bloku energetycznego w Elektrowni Opole, wartego ponad 9 mld zł.
∑  Doradztwo dla Lotos Petrobaltic w sprawie zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu na Bałtyku (m.in. przeniesienie majątku do spółki celowej, która rozpocznie wydobycie węglowodorów, oraz reprezentowanie interesów klienta 

w procesie legislacyjnym).
DMS TAX ∑ Sukces w uzyskaniu dla Hyundai IT Image Quest GmbH zwrotu VAT zapłaconego przez podmiot zagraniczny wraz z odsetkami od nieterminowego zwrotu.
Domański Zakrzewski 
Palinka

∑ Wygrana w NSA w sprawie Messer Polska dotyczącej akcyzy od acetylenu używanego do celów innych niż napędowe i opałowe (sygn. I GSK 529/11).
∑  Wygrana w WSA w Warszawie w sprawie Philips Polska dotyczącej zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od maszyn i urządzeń powierzonych kontrahentom na podstawie umów o współpracę i umów 

użyczenia (sygn. III SA/Wa 354/13). Wartość przedmiotu sporu: 4,2 mln zł
∑ Optymalizacja podatkowa wartej 38 mln euro transakcji nabycia hotelu Sheraton Kraków przez francuską firmę Algonquin. Transakcja wymagała uwzględnienia porządku prawnego 5 krajów. 

ECA Wójciak i Wspólnicy ∑ Wygrana w NSA w sprawie prawa do odliczenia VAT z tzw. pustych faktur w przypadku, gdy organy podatkowe nie wykazały, że podatnik miał świadomość oszukańczego charakteru działań dostawcy (sygn. I FSK 260/12).
∑ Doprowadzenie do umorzenia przez Urząd Skarbowy w Zabrzu postępowania wobec klienta, któremu organy skarbowe zarzucały stosowanie cen transferowych (nr decyzji umarzających: PPI/4210-1/10, PPI/4210-2/10). 

FL Tax ∑ Wygrana w WSA w Warszawie: brak opodatkowania po stronie akcjonariusza likwidowanej spółki komandytowo-akcyjnej (sygn. III Sa/Wa 1413/13).
∑  Uzyskanie korzystnej dla klienta interpretacji dotyczącej korzystnej podatkowo struktury, w której likwidowana polska spółka komandytowo-akcyjna zostaje zastąpiona przez duńską spółkę osobową jako udziałowiec funduszu 

inwestycyjnego zamkniętego aktywów niepublicznych (sygn. IPPB5/423-1069/12-4/PS)
∑ Optymalizacja współczynnika VAT w wiodącym domu maklerskim poprzez uzyskanie szeregu korzystnych interpretacji podatkowych (np. IPPP2/443-1018/13-3/RR)

Gide (Tokarczuk, 
Jędrzejczyk i Wspólnicy)

∑ Uzyskanie dla Kapsch Telematic Services interpretacji prawa podatkowego dotyczącej kosztów podatkowych, która pozwoliła na oszczędności w wysokości ok. 40 mln zł.
∑ Uzyskanie dla Kosmepolu (fabryki L’Oreal) trzech interpretacji prawa podatkowego dotyczących podatku do nieruchomości i umożliwiających odroczenie momentu opodatkowania.
∑ Uzyskanie dla wiodącej francuskiej grupy budowlanej Vinci 44 (czterdziestu czterech) korzystnych interpretacji prawa podatkowego dotyczących opodatkowania tzw. cash poolingu.

Grant Thornton ∑ Wygrane w WSA w Poznaniu i w NSA dla firmy Komandor SA w sprawie obniżonej stawki VAT na szafy wnękowe (sygn. I SA/Po 880/12, I SA/Po 881/12, I SA/Po 882/12).
∑  Wygrana w WSA w Warszawie dla FUJIFILM Europe GmbH w sprawie  obniżonej stawki VAT na dostawę sprzętu komputerowego (sygn. III SA/Wa 3196/12). Sąd potwierdził możliwość traktowania dostawy sprzętu medycznego 

wraz ze sprzętem komputerowym jako dostawy kompleksowej, do której może być stosowana preferencyjna stawka 8 proc.
Greenberg Traurig 
Grzesiak

∑ Doradztwo dla Cyfrowego Polsatu dotyczące transakcji przejęcia Polkomtelu wartej 6,15 mld zł. Podstawowym celem było zagwarantowanie neutralności podatkowej transakcji.
∑ Doradztwo dla BNP Paribas w związku z przejęciem Banku Gospodarki Żywnościowej w celu zapewnienia neutralności podatkowej transakcji. Było to największe bankowe przejęcie w Polsce w 2013 r., warte 4,2 mld zł.
∑ Doradztwo dla banku PKO BP w związku z przejęciem grupy spółek Nordea i wybranych aktywów finansowych. Wartość transakcji: 3,5 mld zł.

Grupa Gumułka ∑ Odzyskanie VAT dla samorządu Gliwic na kwotę 8 mln zł w związku z dokonanymi inwestycjami infrastrukturalnymi.
∑ Wygrana w NSA w imieniu Poczty Polskiej – zapewnienie zwolnienia z VAT niektórych usług związanych z doręczaniem prasy prenumeratorom (sygn. I FSK 1705/12)

Grupa Leader ∑ Wygrana w NSA w sprawie dotyczącej zwrotu nadpłaty VAT (sygn. I FSK 1555/12).
∑  Wygrana w WSA w Gliwicach w sprawie dot. VAT od otrzymania przez byłego wspólnika nieistniejącej już spółki cywilnej odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa (sygn. III SA/Gl 406/13, III SA/Gl 407/13).

GWW Tax ∑  Opracowanie i wdrożenie w wiodącej spółce telekomunikacyjnej nowego schematu rozpoznawania kosztów uzyskania przychodów z tytułu odsetek, prowizji i kosztów usług doradczych od finansowania zewnętrznego. 
W efekcie klient uzyskał zmniejszenie kosztów odsetek o ponad 100 mln zł rocznie.

∑  Optymalizacja podatkowa dotycząca jednego z największych podmiotów posiadających nieruchomości komercyjne i mieszkaniowe i zarządzających nimi. Przeprowadzone transakcje dotyczyły 30 nieruchomości o łącznej 
wartości ok. 800 mln zł.

∑  Kompleksowa obsługa podatkowa największej prywatnej transakcji na rynku telekomunikacyjnym w 2013 r (ok. 400 mln zł), dokonanej przez operatora telewizji kablowej. Przedsięwzięcie to wymagało koordynacji 
działań z podmiotami zlokalizowanymi m.in. w Holandii, na Cyprze, Słowacji i w Polsce.

HLB M2 ∑  Doradztwo dotyczące VAT od transakcji międzynarodowych –  przedstawienie argumentacji niemieckim władzom skarbowym, co pozwoliło na opodatkowanie transakcji w Niemczech i zaoszczędzenie ewentualnej zaległości 
w VAT w Polsce na 900 tys. euro.

Independent Tax 
Advisers

∑ Wygrana w WSA w Warszawie w sprawie kosztów uzyskania przychodu w przypadku wypłaty wynagrodzenia z konta bankowego wspólnika spółki osobowej (sygn. III SA/Wa 2991/13).
∑ Wygrane w WSA w Warszawie – VAT od nieodpłatnych wydań towarów osobom trzecim przez agencję marketingową (sygn. III SA/Wa2208/12, III SA/Wa 2493/12).

ISP Modzelewski 
i Wspólnicy

∑  Wygrana w WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej obrotu złomem (sygn. III SA/Wa 675/13). Ten precedensowy wyrok podkreślał m.in. konieczność stosowania prawa UE i napiętnował przyjmowanie z góry tezy, że dokumenty 
podatnika są fałszywe.

Jacek Czernecki ∑ Wygrana w WSA w Krakowie w sprawie dotyczącej egzekucji zobowiązania z tytułu VAT (sygn. I SA/Kr 1875/12). Wartość spornej kwoty podatku to 6 mln zł (bez odsetek).
J. Pustuł, M. Przywara ∑ Wygrana w WSA w Krakowie w sprawie ustalenia kosztów uzyskania przychodów dla CIT przy sprzedaży majątku przejętego w wyniku likwidacji spółki kapitałowej (sygn. I SA/Kr 198/13).
Kochański Zięba Rapala 
i Partnerzy

∑ Skuteczna reprezentacja TUI Poland w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez UKS w zakresie CIT. W efekcie urząd odstąpił od kwestionowania kosztów uzyskania przychodów w wysokości 3,8 mln zł

KPMG ∑ Restrukturyzacja długoterminowego zadłużenia grupy Cognor z elementami planowania podatkowego zapewniającego przeprowadzenie tej operacji bez uszczerbku dla jej celu i efektywności.
KR Group Tax ∑ Doradztwo przy jednej z największych transakcji na rynku nieruchomości wraz z uzyskaniem kilkusetmilionowego zwrotu VAT przy jej nabyciu (Allianz Real Estate).

∑ Doradztwo przy wielu innych transakcjach na rynku nieruchomości (Blackstrone Real Estate Fund).
Mariański Group ∑  Wygrana w NSA w precedensowej sprawie dla jednego z funduszy inwestycyjnych – rozpoznanie kosztów umorzenia jednostek uczestnictwa przez spadkobierców (sygn. II FSK 2824/11 oraz II FSK 941/12). Wartość przedmiotu sporu 

wynosiła ok. 20 mln zł.
Mariusz Gotowicz ∑ Wygrana w NSA w sprawie odliczania VAT od nabycia motocykla i paliwa do jego napędu (sygn. I FSK 1295/12).
Martini i Wspólnicy ∑ Wygrana w NSA – prawo do pełnego odliczenia VAT przy zakupie samochodów osobowych wykorzystywanych jako samochody demonstracyjne (sygn. I FSK 169/13).

∑ Wygrana w NSA – potwierdzenie, że opłaty koncesyjne pobierane przez gminę nie stanowią sprzedaży zwolnionej z VAT uwzględnianej we współczynniku (sygn. I FSK 426/12).
∑ Wygrana w WSA w Warszawie  –  zwolnienie z VAT dla firmy z sektora sektora ubezpieczeniowego (świadczenia usług niezależnej grupy osób) (sygn. III SA/Wa 1727/13).

MDDP ∑  Doprowadzenie do potwierdzenia przez Trybunał Sprawiedliwości UE niezgodności polskich przepisów z unijną dyrektywą w zakresie opodatkowania usług szkoleniowych (sygn. C-319/12. MDDP). Wyrok może otworzyć możliwości 
optymalizacji podatkowej m.in. dla szkół języków obcych.

∑  Doprowadzenie do uchwały NSA w składzie 7 sędziów w sprawie opodatkowania trwałej zabudowy meblowej na wymiar, potwierdzającej prawo podatnika do stosowania obniżonej stawki VAT (sygn. I FPS 2/13). Uchwała miała 
przełomowe znaczenie dla branży meblarskiej i szerokiego kręgu jej klientów.

Ożóg i Wspólnicy ∑ Doprowadzenie do precedensowych wyroków NSA pozwalających podatnikom na realny wpływ na czas trwania postępowania kontrolnego przed zwrotem nadwyżki VAT (sygn. I FSK 1133/13, I FSK/1134/13, I FSK 1228/13).
∑ Wdrożenie wielu projektów optymalizacyjnych z wykorzystaniem znaku towarowego dla spółek z różnych branż (m.in. farmaceutycznej, chemicznej i deweloperskiej), przynoszących oszczędności blisko 60 mln zł.

Parulski i Wspólnicy ∑  Stworzenie raportu deregulacyjnego „Akcyza 2013 – pożądany kierunek zmian” we współpracy z największymi podatnikami akcyzy ze wszystkich branż przemysłu. Stał się on podstawą prac w Ministerstwie Finansów nad obszerną 
nowelizacją ustawy o akcyzie.

P.J. Sowisło 
& Topolewski

∑ Wygrana w sprawie opodatkowania VAT bankowozu w sporze z Urzędem Skarbowym w Wolsztynie. Zmiana decyzji nastąpiła w trybie samokontroli (sygn. PP/4400-1/13).

PwC ∑ Wygrana w NSA w sprawie korygowania podstawy naliczania akcyzy od samochodów (sygn. I FSK 445/13). Precedens ważny dla branży motoryzacyjnej. 
Russel Bedford ∑ Restrukturyzacja grupy CENEGA na rynku gier komputerowych.
RSM Poland KZWS ∑ Wygrane w NSA w sprawach dotyczących programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej (sygn. II FSK 2232/11. II FSK 2888/11, II FSK 114/12).

∑ Zarządzanie zwrotem VAT dla wielu samorządów, m.in. Ożarów, Przygodzice, Raszków, Baranów, Nozdrzec, Ostrów, Gąsawa, powiat warszawski.
∑ Stworzenie polityki grupowej w zakresie współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi i dokumentacji cen transferowych, m.in. Neapco Europe, Procam Polska.

Skłodowscy ∑ Wygrana w WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej podatku od sprzedaży nieruchomości (sygn. III SA/Wa 1494/12)
∑ Wygrana w WSA w Warszawie w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług (sygn. III SA/Wa 2022/12)

Sławomir Zieleń 
i Wspólnicy

∑ Wygrane w 13 postępowaniach w WSA we Wrocławiu, dotyczących uwolnienia osoby trzeciej od odpowiedzialności za długi podatnika (sygn. I SA/Wr 172/13–184/13).
∑ Wygrana w NSA w sprawie zbycia obiektu niewpisanego do ewidencji środków trwałych (sygn. II FSK 2621/11).
∑ Wygrana w WSA w Białymstoku w sprawie wypłaty dywidendy rzeczowej ze spółki (sygn. I SA/Bk 335/13).

Sołtysiński Kawecki 
& Szlęzak

∑  Doradztwo na rzecz spółki z sektora ubezpieczeń dotyczące sprzedaży udziałów w spółkach posiadających nieruchomości w Warszawie na rzecz zagranicznego funduszu inwestycyjnego. Transakcja dotyczyła kilku jurysdykcji 
podatkowych i była warta ok. 230 mln euro.

∑ Opracowanie strategii podatkowej (VAT, CIT, PCC) przy przeniesieniu na inne podmioty poszczególnych części przedsiębiorstwa klienta z branży finansowej. Wartość transakcji: ok. 250 mln zł.
∑ Opracowanie strategii podatkowej (zwolnienie z CIT i PCC) połączenia spółek produkujących komponenty do produkcji paliw. Wartość transakcji: ok. 400 mln zł.

SSW Spaczyński 
Szczepaniak i Wspólnicy

∑  Wygrana w NSA w dwóch precedensowych sprawach o stwierdzenie nadpłaty w VAT na rzecz byłych wspólników rozwiązanej spółki komandytowej (sygn. I FSK 703/12, I FSK 787/12). W efekcie klienci uzyskali zwrot 
nadpłaconego VAT na kwotę ok. 1 mln zł.

Tax-Net Doradztwo ∑ Wygrana w NSA w sprawie nieuznania wydatków za koszty uzyskania przychodu w PIT (sygn. II FSK 2875/11).
∑ Wygrana w WSA w Gliwicach w sprawie interpretacji podatkowej dot. VAT od usługi szkolenia spawaczy (sygn. III SA/Gl 1006/13).
∑ Wygrana w WSA w Gliwicach w sprawie wydatków na najem samochodu jako kosztów dla PIT (sygn. I SA/Gl 1239/12).

Taxpoint ∑ Wygrana w Trybunale Sprawiedliwości UE w sprawie opodatkowania usług magazynowych (sygn. C-155/12, Donnelley Global Turnkey Solutions Poland).
∑ Szereg wygranych w WSA w Krakowie w sprawach braku opodatkowania podatkiem u źródła usług niematerialnych oraz najmu (przykładowe sygnatury: I S.A./Kr 229/13, I S.A./Kr 368/13, I S.A./Kr 1371/13.
∑ Wygrana w WSA w Krakowie w sprawie obniżonej stawki VAT na usługi wstępu na salę zabaw dla dzieci (sygn. I S.A./Kr 1933/13).

TPA Horwath ∑ Obsługa podatkowa znaczących transakcji nabycia/zbycia nieruchomości komercyjnych, które miały miejsce w Polsce, w tym obiektów Senator Office w Warszawie, Poznań City Center i Okrąglak w Poznaniu.

—opracował Paweł Rochowicz

P r e s t i ż o w e  t r a n s a kc j e  i  s u kc e s y  p r z e d  s ą d e m


