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Szyk rozstawny przy WNT i imporcie usług 

po SLIM VAT 2 

– problemy praktyczne 

i projekt SLIM VAT 3



Szyk rozstawny przy WNT i imporcie usług

SLIM VAT 2 – problemy praktyczne

• VAT należny rozliczany w miesiącu 
wystąpienia obowiązku podatkowego,

• VAT naliczony rozliczany na bieżąco,

• Gdy faktura dotrze po 3 msc:

• rozliczanie osobno VAT należnego i 
naliczonego, co zaburza neutralność;

• przymus składania błędnych deklaracji i ich 
korygowania;

• powstawanie zaległości podatkowych z 
odsetkami za zwłokę.

Projekt SLIM VAT 3

• Usunięcie przesłanki warunkującej 
wykazanie podatku należnego z tytułu WNT 
od daty otrzymania faktury zakupu,

• Jedyna przesłanka po zmianach: wykazanie 
podatku należnego z tytułu WNT w 
deklaracji podatkowej, w której podatnik jest 
obowiązany rozliczyć ten podatek.
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Szyk rozstawny przy WNT i imporcie usług

W wyroku C-895/19 TSUE zakwestionował obowiązujące w Polsce od 2017 r. przepisy o tzw. 
„szyku rozstawnym” w VAT należnym i naliczonym. Uznał, że niezgodne z Dyrektywą VAT są 

polskie przepisy uzależniające prawo do „neutralnego” rozpoznania transakcji WNT od tego, aby 
VAT należny był wykazany w prawidłowej deklaracji podatkowej złożonej w terminie 3 kolejnych 
miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek 

podatkowy.

Na podstawie tego wyroku podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku 
naliczonego z tytułu WNT w okresie rozliczeniowym, w którym zadeklarował podatek 

należny z tytułu WNT. Dzięki temu VAT od WNT będzie w pełni neutralny dla podatnika zgodnie 
z założeniami.

Wyrok TSUE odnosi się wprost do WNT, nie zaś do importu usług. Co więcej, podatnicy, 
dokonujący WNT oraz importu usług po 1 stycznia 2017 r., którzy rozliczyli VAT z tego tytułu po 

upływie 3-miesięcznego terminu przewidzianego w ustawie o VAT i płacili odsetki od VAT 
należnego, mogą teraz dochodzić ich zwrotu wraz z oprocentowaniem.
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KSeF – korzyści i zagrożenia



Krajowy System e-Faktur (KSeF) umożliwia wystawianie i udostępnianie faktur
ustrukturyzowanych. W początkowym okresie faktury ustrukturyzowane będą funkcjonowały
w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji, obok
faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.

Faktura ustrukturyzowana przyjmuje format xml zgodny ze strukturą logiczną e-Faktury
FA opublikowaną w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych (CRWDE)
na platformie ePUAP.

Od października do 
grudnia 2021 roku 

prowadzany był pilotaż z 
udziałem podatników

Od 1 stycznia 2022 roku 
wprowadzono KSeF jako 

rozwiązanie dobrowolne. Od 
tego momentu istnieje 

możliwość wystawiania faktur 
ustrukturyzowanych

Od 2024 r. KSeF stanie się 
rozwiązaniem 
obligatoryjnym

Krajowy System e-faktur i faktura ustrukturyzowana
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Nadawanie, zmiany lub odbieranie uprawnień do 
korzystania z KSeF

Powiadamianie właściwych podmiotów o nadanych 
uprawnieniach do korzystania z KSeF lub ich 
odebraniu

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych oraz ich 
przechowywanie

Otrzymywanie e-faktur oraz dostęp do nich

Oznaczanie faktur ustrukturyzowanych numerem 
identyfikującym przydzielonym w KSeF oraz analizy i 
kontroli ich prawidłowości

Krajowy System e-Faktur – zastosowanie
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Podatnik
Podmioty wskazane przez 

podatnika

Organy egzekucyjne 
określone w ustawie o 

postępowaniu 
egzekucyjnym w 

administracji

Komornicy 
sądowi wykonujący 

czynności egzekucyjne w 
rozumieniu przepisów KPC

Os. fiz. wskazane przez 
podmioty, organy 

egzekucyjne i komorników

Os. fiz. wskazane w 
zawiadomieniu o nadaniu lub 

odebraniu uprawnień do 
korzystania z KSeF, którym 

podmioty, nadały uprawnienia 
do korzystania z tego systemu

Podmioty inne niż wymienione 
powyżej, wskazane przez os. 
fiz. korzystające z KSeF, jeżeli 
prawo do wskazywania innego 
podmiotu wynika z uprawnień 

nadanych tym os. fiz.

Krajowy System e-Faktur – kto może korzystać?

Wprowadzenie KSeF da fiskusowi bieżące informacje odnoszące się do dokonywanych przez 
podatników transakcji zakupu/sprzedaży, co uprości i przyspieszy kontrole na gruncie VAT. 
Konsekwencją będzie uszczelnienie podatku VAT i zwiększenie dochodów budżetu państwa.
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W celu zachęcenia podatników do korzystania z faktur wystawianych według określonego wzorca
Ministerstwo Finansów przewidziało system zachęt podatkowych dla podmiotów, które zdecydują się na
wystawianie i/lub otrzymywanie nowego typu faktur.

Rozliczanie korekt in minus

Przechowywanie
Niepotrzebne 

duplikaty
Krótszy termin 

zwrotu VAT

Faktura ustrukturyzowana
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• Znaczące uproszczenia zostały przewidziane w momencie obniżenia VAT należnego i
naliczonego w przypadku wystawiania faktur korygujących in minus za pośrednictwem KSeF.

• Uproszczenie zasad rozliczania korekt in minus odnosi się do następujących sytuacji:

1) nabywca, który wyrazi akceptację otrzymania w systemie KSeF faktury ustrukturyzowanej, będzie
miał obowiązek skorygowania VAT naliczonego z chwilą otrzymania faktury w KSeF;

2) sprzedawca wystawiający ustrukturyzowane faktury korygujące będzie mógł pomniejszyć
podstawę opodatkowania VAT oraz kwotę należnego VAT już w okresie rozliczeniowym, w którym
wystawił korektę (bez konieczności spełniania dodatkowych warunków obowiązujących od 1
stycznia 2021 r.).

W uzasadnieniu do projektu ustawy doprecyzowano, że brak akceptacji nabywcy na otrzymywanie 
faktur ustrukturyzowanych nie wpłynie na zasady korekty podatku należnego u wystawcy faktury 
korygującej. W takim przypadku wystawca nadal będzie posiadał prawo do korekty VAT należnego 

w okresie rozliczeniowym, w którym wystawił fakturę korygującą in minus w systemie KSeF. 
Natomiast nabywca, w celu rozliczenia korekty in minus, będzie zobowiązany stosować 

obecnie obowiązujące zasady przewidziane w ustawie o VAT.

Faktura ustrukturyzowana – rozliczanie korekt in minus
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Przyspieszony zwrot VAT przy korzystaniu z KSeF zakłada wsparcie firm zarządzających dokumentami
księgowymi za pomocą scentralizowanego systemu. W tym przypadku należy spełnić następujące warunki:

➢wszystkie faktury należy wystawiać przez KSeF; poza wyjątkami w postaci rachunków niezgodnych ze
wzorem o ustrukturyzowanej formule dostępnej na platformie elektronicznej oraz uproszczonych
pokwitowań z kas fiskalnych;

➢ podatnik musi być czynnym podatnikiem VAT-u nie krócej niż 12 miesięcy przed okresem
rozliczeniowym i dodatkowo za każdym razem składać wymagane deklaracje VAT;

➢ przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać konto bankowe przeznaczone do rozliczeń, które znajduje
się na tzw. białej liście VAT;

➢ osoba ubiegająca się o szybki zwrot VAT w 2022 r. nie może przekraczać kwoty 3000 zł
naliczonego podatku lub tej samej wartości dla różnicy opłat nieuiszczonych w poprzednich okresach
rozliczeniowych.

Spełnienie powyższych wymogów pozwoli otrzymać zwrot VAT przy korzystaniu z KSeF
po czasie oczekiwania krótszym o 20 dni. 

Szybszy zwrot VAT przy korzystaniu z KSeF
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SLIM VAT 3



Korekt in minus

Kurs pierwotny; 
na ostatni dzień 

roboczy 
poprzedzający dzień 

wystawienia 
korygowanej faktury

Korekt in plus

Korekt w związku z 
dokonaniem zwrotu 

podatnikowi towarów i 
opakowań

Kurs na ostatni 
dzień roboczy 

poprzedzający dzień 
wystawienia faktury 

korygującej

Korekt zbiorczych 
WNT z tytułu opustu 

lub obniżki ceny

Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza regulacje dotyczące obierania na fakturze korygującej kursu dla:

Nie dotyczy sytuacji, kiedy przeliczenia dokonujemy według kursów wynikających 
z przepisów o podatkach dochodowych

Planowane zmiany w zakresie kursu walut dla VAT
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Planowane zmiany w zakresie proporcji i korekty odliczenia

Zwiększenie progu kwoty pozwalającej 
na uznanie, że proporcja określona 
przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji 
gdy przekroczyła u niego 98% 
z 500 zł do 10 000 zł

Brak obowiązku uzgadniania z naczelnikiem 
urzędu skarbowego proporcji do odliczenia 
podatku naliczonego i prognozy w celu 
obliczenia kwoty podatku naliczonego; 
zamiast tego obowiązek zawiadomienia 
naczelnika o przyjętych danych 

Stosowane już do proporcji przyjętej na 
2022 r. 

Możliwość rezygnacji z korekty odliczenia

Jeżeli różnica między proporcją ostateczną, 
a proporcją wstępną nie przekracza 2%

Dodatkowy warunek w wypadku, kiedy 
rzeczywisty wskaźnik proporcji jest mniejszy 
niż prognozowany: kwota podatku 
naliczonego niepodlegająca odliczeniu nie 
może przekraczać 10 000 zł

Stosowane już do korekt za 2022 r.

Proporcje odliczenia

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Planowane zmiany w zakresie zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych

Na podstawie pierwszego półrocza funkcjonowania przepisów dotyczących zwrotu podatku VAT w ciągu

15 dni dla tzw. podatników bezgotówkowych i zauważonych w tym czasie problemów, wprowadza się

dwie formy liberalizacji warunków zwrotu, by bardziej zachęcić do obrotu bezgotówkowego:

Stała

• Skrócenie wymaganego czasu używania kas wirtualnych/online z 12 do 6 miesięcy przed
okresem, za który podatnik ubiega się o zwrot podatku

• Obniżenie progu łącznej wartości sprzedaży (z podatkiem) za każdy okres rozliczeniowy
z 50 tys. zł do 40 tys. zł

Czasowa

• W okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2024 r.

• Obniżenie wymaganego udziału procentowego łącznej wartości sprzedaży przy
zastosowaniu kas wirtualnych/online w całkowitej wartości sprzedaży do 70%

• Obniżenie wymaganego udziału procentowego otrzymanych płatności zrealizowanych z
wykorzystaniem instrumentów płatniczych w łącznej wartości sprzedaży do 55%

Docelowo w obu przypadkach udział procentowy ma być nie niższy niż 80%
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• Warunek - całość lub część zapłaty zostanie otrzymana
w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym
powstał obowiązek podatkowy dla dostawy towaru lub
świadczenia usługi

Brak obowiązku wystawiania 
faktur zaliczkowych

• W przypadku stosowania kasy online, w tym wirtualnejBrak obowiązku drukowania 
raportów fiskalnych

• W przypadku gdy faktura (zwykła lub elektroniczna)
dotyczy sprzedaży zaewidencjonowanej przy
zastosowaniu kasy rejestrującej zamiast paragonu w
postaci papierowej

Możliwość pozostawienia w 
dokumentacji numeru paragonu 

fiskalnego w postaci 
elektronicznej oraz numeru 

unikatowego kasy

Planowane zmiany w zakresie dokumentowania sprzedaży
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Ustanowienie najwyższej możliwej zamiast dokładnej sankcji z art. 112b ust. 2a

• „odpowiadającej 30%”=>„do 30%”;

• „odpowiadającej 20%”=>„do 20%” w przypadku złożenia po kontroli korekty 
uwzględniającej wykazane przez kontrolę nieprawidłowości;

• „odpowiadającej 15%”=>„do 15%” w przypadku skorygowania deklaracji w terminie 14 
dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli w zakresie objętym tą kontrolą.

Nakładanie sankcji tylko w charakterze prewencyjnym, a nie opresyjnym

• Wyrok TSUE C-935/19: W przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, z których można
wywnioskować, że podatnik działał z należytą starannością oraz pod warunkiem, że
nieprawidłowość nie skutkowała uszczupleniem należności z tytułu podatku lub nie może
skutkować uszczupleniem tej należności.

• Powyższe sankcje ustala naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego z
uwzględnieniem m.in. okoliczności powstania nieprawidłowości i działań podjętych przez podatnika
po stwierdzeniu nieprawidłowości w celu usunięcia skutków nieprawidłowości.

• Sankcja w wysokości 100% tylko gdy nieprawidłowość wynikała z świadomego oszustwa
podatnika.

Stosowane też do postępowań wszczętych, niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy.

Planowane zmiany w zakresie sankcji
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Mały podatnik nie może przekroczyć 
w poprzednim roku podatkowym 

wyrażonej w złotych kwoty 
odpowiadającej 1,2 mln euro  

Zwiększenie limitu wartości sprzedaży 
do 2mln euro 

Zwolnienie z VAT przy imporcie towarów 
dla potrzeb przedstawicielstw 
dyplomatycznych; warunek: 

nieodstępowanie tych towarów przez 
okres 3 lat na rzecz osób innych niż 
wskazane w art. 80 ustawy o VAT

Zezwolenie na odstąpienie samochodów 
osobowych i innych pojazdów przed tym 
terminem, jeżeli niezachowanie terminu 

jest uzasadnione okolicznościami 
związanymi z ważnym interesem służby, 
dotyczącymi przesiedlenia tej osoby w 
celu podjęcia pracy w innym państwie, 
oraz osoba ta przebywała na terytorium 

Polski nie krócej niż 2 lata

Planowane zmiany w zakresie zwolnień podmiotowych i przedmiotowych

Zwolnienie z VAT dla zarządzania 
funduszami inwestycyjnymi

Rozszerzenie o zarządzanie funduszami z 
siedzibą w innych państwach Unii 

Europejskiej
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Brak wymaganych 
dokumentów do 

zastosowania WDT 
0% ze względu na 

opóźnienie w 
dostarczeniu

Podatnik wykazuje 
transakcję jako 

krajową z stawką 
23%

Podatnik otrzymuje 
brakujące 

dokumenty

Podatnik koryguje 
rozliczenie, i 

wykazuje WDT ze 
stawką 0% w 
rozliczeniu za 

okres, w którym 
miała miejsce 

dostawa

• SLIM VAT 3 wprowadza możliwość wykazania lub
skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał
obowiązek podatkowy (w chwili wystawienia faktury), a nie
jak dotychczas – za okres, w którym dokonano dostawy.

• Dodatkowo uściślono, że przepisów dotyczących transakcji
łańcuchowych nie stosuje się do przypadków, gdy
podatnikiem jest tzw. interfejs elektroniczny uznawany
za dostawcę

OBECNIE

Planowane zmiany w zakresie WDT i transakcji łańcuchowych
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Uproszczenie uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie” w faktoringu
przy zmianie faktora

Umożliwienie zastosowania metody split payment w faktoringu odwróconym

Doprecyzowanie procedury składania korekt deklaracji OSS i IOSS

MPP w grupie VAT

Rozszerzenie możliwości regulowania należności z rachunku VAT; split payment ma stać 
się jeszcze bardziej neutralny dla podatników.

Zmiany w wydawaniu wiążących informacji stawkowych (WIS), wiążących informacji 
akcyzowych (WIA) oraz wiążących informacji taryfowych (WIT)

Planowane zmiany w split payment i płatnościach
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W celu uproszczenia procedury
uwolnienia się przez byłego faktora od
odpowiedzialności solidarnej za
przelane na jego konto podatku
otrzymanego przez płatności split
payment, wprowadza się możliwość
przelania przez niego tej kwoty
bezpośrednio na konto nowego
faktora. Ta optymalizacja łańcucha
usprawnia działania wszystkich
zainteresowanych stron.

DOTYCHCZAS PO ZMIANACH

DŁUŻNIK

STARY FAKTOR

KLIENT

NOWY FAKTOR

DŁUŻNIK*

DŁUŻNIK

STARY FAKTOR

NOWY FAKTOR

Uproszczenie uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej przez „osoby trzecie”
w faktoringu przy zmianie faktora
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Umożliwienie zastosowania metody split payment w faktoringu odwróconym

Stosowanie mechanizmu
podzielonej płatności ma
na celu zapewnienie
większej stabilności
z wpływów z tytułu
podatku od towarów
i usług oraz zapobieganie
unikaniu płacenia tego
podatku

Z tego powodu
wprowadzono przywilej
niestosowania sankcji
za złożenie błędnej
deklaracji podatkowej oraz
podwyższonej stawki
odsetek za zwłokę do
kwoty podatku wykazanej
na fakturze opłaconej MPP

SLIM VAT 3 umożliwia
stosowanie tych wyłączeń
również w sytuacji, gdy
faktura jest opłacona
mechanizmem podzielonej
płatności przez podatnika
innego niż wskazany na
fakturze, np. przez faktora
w faktoringu odwróconym
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Pakiet SLIM VAT 3 wprowadza brakujące dotychczas wzory korekt transakcji rozliczonych poprzez One

Stop Shop i Import One Stop Shop w sytuacjach kiedy:

• minęły ponad 3 lata od złożenia deklaracji,

• podatnik zaprzestał korzystania z procedury szczególnej,

• podatnik został wykluczony z tej procedury,

• nastąpiła zmiana PCz identyfikacji,

• korygowane są transakcje rozliczone do 01.07.2021 w ramach systemu Mini One Stop Shop (MOSS).

Ponadto jako urząd właściwy dla korekt podatników, których państwem członkowskim konsumpcji jest

Rzeczpospolita Polska, określono Łódzki Urząd Skarbowy w Polsce.

Z kolei kursem właściwym dla przeliczenia należności wynikającej z korekty jest kurs z ostatniego dnia

danego okresu rozliczeniowego, a jeżeli nie zostanie opublikowany w tym dniu – z najbliższego

następującego po nim dnia.

Proponowane rozwiązania z uwagi na ich korzystny charakter dla podatników stosuje się do okresów

rozliczeniowych przypadających przed dniem wejścia w życie SLIM VAT 3.

Doprecyzowanie procedury składania korekt deklaracji OSS i IOSS
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• W momencie powstania grupy VAT jej członkowie tracą status podatnika. Podatnikiem jest grupa, a zapłaty
VAT do urzędu w imieniu grupy dokonuje jej przedstawiciel.

• SLIM VAT 3 wprowadza możliwość przelewania środków z rachunków VAT członków grupy na
rachunek jej przedstawiciela zgodnie z schematem:

Zamiast kwoty 
z faktur Kwota 

przekazywanych 
środków

Zamiast nr 
faktury „przekazanie –

grupa VAT”

Zamiast NIP-u 
kontrahenta 

NIP grupy

MPP w grupie VAT

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Wprowadzenie możliwości regulowania z rachunku VAT poniższych należności:

podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz odsetek za zwłokę w tym podatku,

podatku od sprzedaży detalicznej oraz odsetek za zwłokę w tym podatku,

opłaty od środków spożywczych oraz odsetek za zwłokę od tej opłaty,

zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji oraz odsetek za zwłokę w 
tym podatku,

podatku tonażowego oraz odsetek za zwłokę w tym podatku,

tzw. podatku od małpek oraz odsetek za zwłokę w tym podatku.

WWW.INFORAKADEMIA.PL



• W ramach ujednolicenia procedur, organem wydającym WIS, WIA i WIT jest Dyrektor Krajowej
Informacji Skarbowej (zarówno w I, jak i II instancji).

• SLIM VAT 3 wprowadza między innymi następujące zmiany:

• Przeniesienie kompetencji w zakresie WIS na Dyrektora KIS z Szefa KAS, któremu pozostanie przydzielona
funkcja nadzorcza

• Rezygnacja z określania w WIS stawki dla towaru lub usługi w przypadku, gdy podatnik jest zainteresowany
uzyskaniem WIS do celów innych niż stosowanie przepisów w zakresie stawek VAT

• Rozszerzenie katalogu podmiotów, które mogą wystąpić o WIS o podmioty publiczne w rozumieniu ustawy
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz zamawiających w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty
budowlane lub usługi

• Likwidacja opłaty należnej od wniosku o wydanie WIS; uproszczenie procedury wydawania WIS i
zredukowanie obciążeń dla podatników

• Wprowadzenie obowiązku dostarczenia na żądanie organu dodatkowych dokumentów umożliwiających
dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi

• Wprowadzenie możliwości złożenia zażalenia na postanowienie o pozostawieniu wniosku o wydanie WIS bez
rozpatrzenia

• Wyraźne zakreślenie okresu obowiązywania mocy wiążącej WIS i czasu ochrony podmiotów innych niż
adresaci WIS

• Możliwość stosowania się do WIS do końca roku podatkowego po roku, w którym nastąpiła
zmiana/uchylenie WIS lub stosowanie zmienionego WIS od początku danego roku

• Doprecyzowanie możliwości i warunków wygaśnięcia WIS z mocy prawa

Zmiany w WIS, WIA oraz WIT

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Zapraszamy do zadawania pytań



QUIZ



Pytanie nr 1

Jaką treść wpisuje się w przelewie między członkiem a przedstawicielem grupy VAT
zamiast NIP-u kontrahenta?

a) NIP członka grupy

b) NIP grupy

c) NIP przedstawiciela grupy



Kurs na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury korygującej
stosuje się dla korekt:

a) w związku z dokonaniem zwrotu podatnikowi towarów i opakowań

b) zbiorczych WNT z tytułu opustu lub obniżki ceny

c) obie odpowiedzi są prawidłowe

Pytanie nr 2



Aby zaistniała możliwość rezygnacji z korekty rozliczenia, kiedy rzeczywisty wskaźnik
proporcji jest mniejszy niż prognozowany, kwota podatku naliczonego niepodlegająca
odliczeniu nie może przekraczać:

a) 10 000 zł

b) 60 000 zł

c) 100 000 zł

Pytanie nr 3



Zmiany w VAT na 2023

Mirosław Siwiński
radca prawny i doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia 



Mirosław Siwiński
• partner w dziale podatkowym i prawnym Advicero Nexia
• radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy
• doświadczenie zawodowe od 2001 r.
• doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług, podatku

akcyzowego, podatków dochodowych, analizy podatkowej

Advicero Nexia

Prelegent



Kim jesteśmy

Advicero Nexia to kancelaria zajmująca się doradztwem podatkowym, outsourcingiem księgowym oraz obsługą
kadrową i płacową. Poprzez współpracujące podmioty zapewniamy również pomoc prawną i audytu.

Specjalizuje się m.in. w doradztwie transakcyjnym M&A, cenach transferowych, doradztwie dla funduszy
inwestycyjnych, pozyskaniu ulg na działalność badawczo-rozwojową, rozliczeniach podatku VAT i pozostałych
podatków korporacyjnych oraz wszelkich kwestiach pracowniczych.

115+ krajów członkowskichDoradztwo transakcyjne

SAF-T/JPK
245 firm członkowskichVAT

TP 50 pracowników
Doradztwo podatkowe

Doradztwo w 4 językach Corporate services

Księgowość i płace

Usługi prawne

Advicero Nexia



> Doświadczenie

Nasza Grupa składa się ze specjalistów, 
którzy wyróżniają się wieloletnim 
doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami 
oraz praktyczną i ugruntowaną wiedzą 
dotyczącą polskich przepisów.

> Międzynarodowy zasięg

Od 2013 roku jesteśmy zrzeszeni w Nexia 
International, wiodącej organizacji wśród 
międzynarodowych grup firm 
konsultingowych.

> Komunikacja

Nasze usługi świadczymy w języku 
polskim, angielskim, niemieckim 
i włoskim.

Advicero Nexia Nexia International

Kim jesteśmy



„Tax News”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Taxation and renewable Energy”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„E-Commerce”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Real Estate”

Publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Tax blog”

http://advicero.eu/blog/

„Porozmawiajmy o podatkach”

https://www.youtube.com/channel/UCzvQYoP-DlE_iL6yQU8Q7iQ

Dzielimy się naszą wiedzą

Advicero Nexia

http://advicero.eu/blog/
https://www.youtube.com/channel/UCzvQYoP-DlE_iL6yQU8Q7iQ


Advicero Nexia Sp. z o.o.
ul. Marszałkowska 126/134, 
00-008 Warszawa
Polska
T: +48 22 378 17 10
E: office@advicero.eu
www.advicero.eu

Advicero is a member of Nexia International, an 
international network of independent accounting and 

consulting firms.

Mirosław Siwiński
Partner
E: msiwinski@advicero.eu

Dane kontaktowe


