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Przedstawiciel podatkowy 

Przedsiębiorcy nieposiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności 
gospodarczej na terenie UE, zobowiązani są do rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce oraz 
mają obowiązek ustanowienia tzw. przedstawiciela podatkowego. 

Powołanie przedstawiciela podatkowego następuje poprzez zawarcie pisemnej umowy z uprawnionym 
podmiotem. 

Przedstawiciel z mocy prawa odpowiedzialny jest za zobowiązania podatkowe zagranicznego podmiotu, 
który reprezentuje, jak również zobowiązany jest do wykonywania w jego imieniu określonych działań, 
a także wypełniania jego obowiązków podatkowych. 

 

Wysokie wymagania stawiane przedstawicielowi podatkowemu oraz znaczne 
ryzyka, jakie na nim spoczywają, powodują, że ich oferta jest w Polsce bardzo 
ograniczona. 

W oparciu o doświadczenie i wiedzę ekspercką naszych doradców podatkowych 
TPA Poland oferuje usługi przedstawiciela podatkowego w unikalnej, 
nowoczesnej i bezpiecznej formule. 

Od wielu lat, jako przedstawiciel podatkowy, działamy na rzecz naszych 
Klientów, ale we własnym imieniu. Traktując Państwa biznes jak nasz własny, 
odpowiadamy solidarnie za Państwa zobowiązania podatkowe. 
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NASZE WSPARCIE 
 
W ramach współpracy TPA Poland zapewnia: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami, aby uzyskać więcej informacji na temat usługi 
Przedstawiciela Podatkowego: 
 

 

 
Damian Kubiś 
Partner 
 
+ 48 604 338 546 
 
damian.kubis@tpa-group.pl 

 

 
Mikołaj Ratajczak 
Associate Partner 
 
+48 663 664 260 
 
mikolaj.ratajczak@tpa-group.pl 

  
 

TPA to wiodąca międzynarodowa grupa konsultingowa oferująca kompleksowe usługi doradztwa biznesowego w 12 państwach 

Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.  

W Polsce TPA należy do największych firm doradczych. Zapewniamy międzynarodowym koncernom oraz dużym 

przedsiębiorstwom krajowym efektywne rozwiązania biznesowe z zakresu doradztwa podatkowego, doradztwa transakcyjnego, 

audytu finansowego, corporate finance, outsourcingu księgowego i administracji płacowej, a także doradztwa inwestycyjnego 

w zakresie nieruchomości i doradztwa personalnego. 

W 2019 roku połączyliśmy siły z ekspertami podatkowymi, księgowymi i audytorami firmy Moore Stephens Central Audit. 

Połączona pod marką TPA firma liczy obecnie niemal 300 ekspertów i należy do grona największych i najdynamiczniej 

rozwijających się firm konsultingowych w Polsce. 

Ponadto, pod koniec 2019 r. uruchomiliśmy nową praktykę biznesową: TPA Real Estate Services oferując usługi brokerskie, 

doradztwa inwestycyjnego oraz w zakresie finansowania i refinansowania inwestycji dla sektora nieruchomości. 

Naturalnym uzupełnieniem naszych interdyscyplinarnych usług jest obsługa prawna, którą od 2018 r. oferujemy pod marką 

Baker Tilly Woroszylska Legal. Zespół kancelarii tworzą prawnicy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem 

transakcyjnym, procesowym i doradczym.  

TPA Poland oraz Baker Tilly Woroszylska Legal są jedynymi reprezentantami Baker Tilly International w Polsce - jednej 

z największych globalnych sieci niezależnych firm doradczych. 

Jako członek Baker Tilly International, łączymy zalety zintegrowanej, interdyscyplinarnej obsługi „one-stop-shop” z lokalną 

ekspertyzą i zasięgiem międzynarodowej grupy doradczej. 

 

www.tpa-group.pl 

www.bakertilly.pl 

 

 

   

Przeprowadzenie 
procesu rejestracji 
podmiotów 
zagranicznych 
na potrzeby 
podatku VAT 
w Polsce. 

 

Sporządzenie oraz 
składanie w imieniu 
naszych Klientów 
deklaracji VAT, 
informacji 
podsumowujących 
oraz deklaracji 
INTRASTET. 

 

Asystowanie bądź 
reprezentowanie 
naszych Klientów 
w kontaktach 
z organami 
administracji 
podatkowej. 

Doradztwo w zakresie 
bieżących problemów 
podatkowych, 
w szczególności 
wykonywanych przez 
podmioty zagraniczne 
czynności podlegających 
opodatkowaniu VAT 
w Polsce. 

Prowadzenie 
i przechowywanie 
dokumentacji oraz 
ewidencji dla potrzeb 
podatku VAT w zgodzie 
z polskimi przepisami 
prawa podatkowego. 

 


