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Ranking firm doradztwa podatkowego

Katarzyna KucharczyK

Na warszawskiej giełdzie noto-
wane są 462 spółki. Sprawdzi-
liśmy, które kancelarie są naj-
bardziej aktywne w tym seg-
mencie. Prym wiedzie 
zdecydowanie tzw. wielka 
czwórka. Liderem jest Deloitte. 
Na podium znalazły się też 
PwC i EY, a tuż za nimi uplaso-
wało się KPMG.

– Obszar podatków stał się 
dużo istotniejszy dla przedsię-
biorców. Oczekują oni od do-
radców wsparcia w zakresie 
budowania przewagi konku-
rencyjnej w sposób rzetelny, 
odpowiedzialny i zrównowa-
żony. Dla spółek giełdowych 
takie podejście jest podwójnie 
ważne – mówi Jan Wacławek, 
partner zarządzający działem 
podatkowo-prawnym w PwC.

Spółki giełdowe podlegają 
bardziej rygorystycznym regu-
lacjom niż firmy spoza rynku 
publicznego.

– Ta grupa w szczególności 
dba, by stosowane polityki i 
procedury podatkowe były 
zgodne z najlepszymi standar-
dami, które czasami nie są 
precyzyjnie określone – pod-
kreśla Mateusz Pociask, part-
ner zarządzający działem do-
radztwa podatkowego i praw-
nego EY. 

Wtóruje mu Monika Pal-
mowska, partner w zespole ds. 

cen transferowych w KPMG 
w Polsce.

– Błyskawicznie zmieniające 
się przepisy i pojawiające się 
zupełnie nowe wymogi oraz 
konieczność nadążania za 
nieprecyzyjnymi oczekiwania-
mi organów powodują, że do-
radztwa podatkowego potrze-
buje większość, a nawet zary-
zykowałabym twierdzenie, że 
wszystkie firmy prowadzące 
działalność w Polsce – mówi 
Palmowska. Jej zdaniem nie 
ma istotnego znaczenia, w ja-
kiej branży funkcjonują spółki. 
Natomiast oczywiste jest, że 
większe podmioty stykają się 
z większą liczbą różnorakich 
zagadnień.

Dobrze w tegorocznym ze-
stawieniu wypadają też kance-
larie średniej wielkości. Nie-
które z nich od wielkiej 
czwórki dzieli niewielki dy-
stans. Przykład to Paczuski 
Taudul Doradcy Podatkowi. 
Firma w 2018 r. obsługiwała 
niemal 60 spółek notowanych 
na rynku głównym. 

Spółki giełdowe należą do 
segmentu jednostek zaintereso-
wania publicznego. To właśnie 
w tym obszarze niespełna dwa 
lata temu zmieniły się przepisy 
na skutek wejścia w życie nowej 
ustawy o biegłych rewidentach. 
Wprowadziła ona zakaz świad-
czenia przez firmy audytorskie 
usług doradczych w badanych 
podmiotach. Zastanawiano się, 

jak to wpłynie na rynek. Rewo-
lucji nie widać.

– Z punktu widzenia naszej 
kancelarii nie obserwujemy 
wzmożonej rotacji klientów 
w  związku z obowiązkiem 
rozdzielenia usług doradztwa 
i audytu. Nasza kancelaria nie 
podlegała i nie podlega tym 
ograniczeniom, a zatem nie 
byliśmy zmuszeni rozstać się 
z  żadnym z klientów z tego 
powodu – mówi Patrycja Lu-
tak, doradca podatkowy 
współpracujący z Kancelarią 
Paczuski Taudul. Dodaje, że 
nie jest tajemnicą, że klienci 
często korzystają z wielu do-
radców dla różnych typów 
usług, czy też w związku z chę-
cią uzyskania tzw. drugiej 
opinii w danym temacie. – By-
liśmy zatem i pozostaliśmy 
w tym gronie doradców, mimo 
iż być może skład tego grona 
musiał się nieco zmienić – 
podsumowuje.

Bardzo dobrze w tegorocz-
nej edycji w segmencie giełdo-
wym wypadło też Crido, które 
może się pochwalić systema-
tycznie rosnącą liczbą klien-
tów. Jego przedstawiciele 
również zwracają uwagę na 
ostatnie zmiany w przepisach 
dotyczące podziału usług.

– Pewnie w kontekście afery 
związanej z GetBackiem moż-
na jedynie żałować, że ten 
proces zadział się tak późno 
i był stosunkowo ograniczony 

w swym zasięgu – mówi Ro-
man Namysłowski, partner 
zarządzający w Crido. Dodaje, 
że ze względu na specyficzne 
miejsce na rynku, które zajmu-
ją spółki giełdowe, tutaj zdecy-
dowanie bardziej niż gdzie 
indziej widać potrzebę zapew-
nienia zgodności istniejących 
w spółce zasad z przepisami. 

A tego rodzaju wyzwań jest 
naprawdę dużo: zaczynając od 
kodeksu karnego skarbowego 
poprzez projektowaną ustawę 
o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych czy nowe 
obowiązki wynikające z usta-
wy o przeciwdziałaniu praniu 
brudnych pieniędzy. Nie 
wspominając już o wynikającej 
z przepisów podatkowych 
konieczności wykazania nale-
żytej staranności. 

– Z tego względu powołali-
śmy w Crido zespół interdyscy-
plinarny obejmujący prawni-
ków, doradców podatkowych 
czy osoby z doświadczeniem w 
projektowaniu procesów w 
firmach, żeby wesprzeć spółki 
w tych obowiązkach – mówi 
Namysłowski.

Liczną grupą giełdowych 
klientów pochwalić się mogą 
również takie firmy jak CMS, 
Grant Thornton, GWW, Olesiń-
ski i Wspólnicy czy TPA.

Duże spółki giełdowe mają 
własne działy podatkowe, 
które radzą sobie z bieżącymi 
problemami. 

– W przypadku złożonych 
transakcji także te spółki ko-
rzystają z pomocy kancelarii 
– podkreśla Artur Cmoch, 
doradca podatkowy i wspólnik 
zarządzający GWW Tax. Z kolei 
Wojciech Fryze, senior mana-
ger w Olesiński & Wspólnicy, 
zwraca uwagę na specyfikę 
współpracy z firmami notowa-
nymi. – Doradzając im, mamy 
przyjemność pracować z wy-
magającymi i bardzo profesjo-
nalnymi ludźmi. To daje dużo 
satysfakcji – mówi. W spółkach 
giełdowych od decyzji dorad-
cy zależeć może kurs akcji. 

– W takich sytuacjach nie ma 
miejsca na eksperymenty 
i  pożądana jest współpraca 
z odpowiednio dobrym dorad-
cą podatkowym – podsumo-
wuje Andrzej Pośniak, partner 
kierujący praktyką podatkową 
CMS w Polsce i w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

To oni rozdają karty na giełdzie
rynek kapitałowy | Spółki publiczne podlegają bardziej rygorystycznym regulacjom, szczególnie w obszarze transparentności 
i raportowania. Świadczenie usług dla tej grupy to prestiż, ale też coraz większe wyzwania.
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W tej kategorii rankingu pre-
zentujemy młodych fachowców, 
którzy już wkrótce mogą zdo-
minować rynek doradztwa po-
datkowego. Uczestników ran-
kingu poprosiliśmy o przedsta-
wienie jednej wyróżniającej się 
osoby posiadającej tytuł zawo-
dowy nie dłużej niż pięć lat, 
która już teraz może się po-
chwalić znaczącymi sukcesami. 
Pytaliśmy o takie osiągnięcia, 
jak: wygrane przed sądami ad-
ministracyjnymi w przełomo-
wych sprawach, doradztwo 
przy prestiżowych transakcjach 
i  aktywność w komentowaniu 
prawa podatkowego.

Wyboru dokonała kapituła 
p o d  p r z ewo d n i c t we m  
prof. Elżbiety Chojny-Duch, 
która oceniała osiągnięcia 18 
zgłoszonych w tej kategorii 
kandydatów. Największą 
liczbę głosów uzyskał Michał 
Majczyna z kancelarii MVP 
Tax. Kapituła doceniła uzy-
skane przez niego korzystne 
orzeczenia sądów administra-
cyjnych w sprawach VAT. 
W  jednej z nich Wojewódzki 
Sąd Administracyjny (sygn. 
VIII SA/Wa 351/18) uchylił 
niekorzystną dla podatnika 
interpretację, z której wynikał 
obowiązek opodatkowania 
VAT w sytuacji, gdy towar zo-
stał wyłudzony przez pod-
miot podszywający się pod 

odbiorcę. Laureat uzyskał też 
przełomowe orzeczenia doty-
czące bezprawnego wykreśle-
nia spółek z rejestru podatni-
ków VAT (sygn. VIII SA/Wa 
638-640/16 oraz 566/16).

Michał Majczyna wskazuje, 
że w zawodzie doradcy naj-
ważniejsza jest znajomość 
biznesu klienta i umiejętność 
znalezienia takiego rozwiąza-
nia, które jednocześnie jest 
korzystne podatkowo i ograni-
cza ewentualne ryzyka. 

– To bardzo interesujący 
zawód i jestem zadowolony 
z wyboru. Nie spodziewałem 
się jednak, że każdy dzień 
będzie nowym wyzwaniem. 
Wynika to z często zmieniają-
cych się przepisów i nakłada-

nia na nas złożonych obowiąz-
ków – mówi Michał Majczyna.

Wyróżnienie kapituły zdo-
była też Dominika Tyczka, 
która od 2018 r. kieruje dzia-
łem prawno-podatkowym 
Rödl & Partner we Wrocławiu. 
Specjalizuje się w cenach 
transferowych. Współprowa-
dzi m.in. precedensową spra-
wę dotyczącą obowiązków 
rachunkowych zakładów po-
datkowych (sygn. III SA/WA 
1066/17). 

Kapituła zauważyła również 
Piotra Bulejaka (KNDP), który 
świadczył usługi doradztwa 
w zakresie m.in. restruktury-
zacji własnościowych i mająt-
kowych o łącznej wartości 
kilkuset milionów złotych, 

w tym przy wdrożeniu planu 
sukcesji z wykorzystaniem 
unijnej fundacji prywatnej. 
Wygrał też przed NSA sprawy 
dotyczące wymiany udziałów 
przez wspólników (sygn. II 
FSK 619/17, 953/17, 1641/17).

Wyróżnienie otrzymał też 
Piotr Majewski (Enodo Advi-

sors), który specjalizuje się 
w  podatku dochodowym 
i  międzynarodowym prawie 
podatkowym. Prowadzi prze-
glądy podatkowe ukierunko-
wane na identyfikację i ograni-
czenie ryzyka oraz zabezpie-
czenie kluczowych transakcji 
od strony podatkowej. ©℗

Młodzi, którzy wkrótce zdominują rynek
osiągnięcia indywidualne | Wyróżniamy osoby, które mimo iż mają tytuł doradcy podatkowego krócej niż pięć lat, mogą się 
pochwalić wygranymi przed sądami, udziałem w prestiżowych transakcjach oraz publikacjami naukowymi. 
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Michał Majczyna
Młodym talentem doradztwa podatkowego został ekspert kancelarii MVP Tax. Kapituła rankingu 
wyróżniła go za wygrane przed sądami administracyjnymi w ważnych sprawach z zakresu VaT,  
szereg publikacji dotyczących m.in. opodatkowania akcji marketingowych i przestępstw karuzelowych 
oraz wysoki poziom merytoryczny. Michał Majczyna ma tytuł doradcy podatkowego od października 
2015 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych firmach doradczych oraz jako asystent 
sędziego w naczelnym Sądzie administracyjnym. Prowadzi wykłady z prawa podatkowego  
i gospodarczego dla studentów Szkoły Głównej handlowej.

Młode talenty doradztwa podatkowego 
Nagroda Michał Majczyna (MVP Tax)

Wyróżnienia

Piotr Bulejak (KNDP)

Piotr Majewski (Enodo Advisors)

Dominika Tyczka (Rödl & Partner)
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Liczba obsługiwanych spółek giełdowych*
Lp. Kancelaria Liczba spółek*
1 PwC 119

2 KPMG 103

3 Deloitte 92

4 Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi 61

5 EY 50

6 MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy 30

7 CRIDO Taxand 27

7 GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy 27

7 Rymarz, Zdort 27

10 Mariański Group 18

11 Olesiński i Wspólnicy 17

12 ALTO Tax 16

13 Dentons 15

14 Grant Thornton 13

15 Greenberg Traurig 12

16 LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz 11

17 TPA Poland 8

17 JGA-Doradztwo Podatkowe 8

19 Taxeo Komorniczak i Wspólnicy 7

20 Ożóg Tomczykowski 6

20 Domański Zakrzewski Palinka 6

22 Grupa PKF Consult 5

22 Enodo Advisors 5

24 Baker McKenzie 4

25 Martini i Wspólnicy 3

25 Bird & Bird 3

27 Zimny 2

27 RSM Poland 2

27 Arena Tax 2

27 PragmatIQ Kancelaria Prawna Szymkowiak 2

27 Parulski i Wspólnicy 2

32 GLC TAX Glumińska-Pawlic, Szymik, 
Kubista

1

32 UHY ECA 1

32 NGL Tax 1

32 J. Pustuł i Współpracownicy 1

*uwzględniamy spółki, które były notowane na rynku głównym GPW w 2021 r.
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