Wyróżnienie w Rankingu Rzeczpospolitej Firm i Doradców Podatkowych

W III Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Rzeczpospolitej wyróżnienie otrzymał partner
Kancelarii Józef Banach.

W III Rankingu Firm i Doradców Podatkowych ogłoszonym w czerwcu 2009 r. przez
Rzeczpospolitą mecenas Józef Banach został wskazany jako kluczowy specjalista na rynku od
międzynarodowego prawa podatkowego.

Mecenas Banach był wielokrotnym negocjatorem z ramienia Ministerstwa Finansów w
zawieraniu w imieniu RP umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, a także przez wiele lat
kluczowym ekspertem w PricewaterhouseCoopers. Jest autorem wielu publikacji z zakresu
międzynarodowego prawa podatkowego m.in. komentarza "Polskie umowy o unikaniu
podwójnego opodatkowania" oraz współautorem monografii "Ceny Transferowe". Jest
przewodniczącym Grupy Opodatkowanie Międzynarodowe i Ceny Transferowe Rady
Podatkowej PKPP Lewiatan.
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Wybraliśmy najlepszych ekspertów na rynku

Rekomendacje środowiska. W tym roku mamy dwóch liderów w podatku dochodowym od osób
fizycznych i pierwsze wskazania na specjalistów od międzynarodowego prawa podatkowego

(....)

Rekomendacje środowiskowe to osobna, jakościowa kategoria rankingu, która nie ma żadnego
wpływu na klasyfikacje ilościowe (ustalane według liczby doradców podatkowych i przychodów).
Firmy doradztwa podatkowego mogły wskazać najlepszych ich zdaniem ekspertów – zarówno
spółkę, jak i doradcę. Mogły wybrać również najlepszy zespół podatkowców w kancelarii
prawniczej.

1/2

Wyróżnienie w Rankingu Rzeczpospolitej Firm i Doradców Podatkowych

Podobnie jak w ubiegłym roku stawiano na ludzi, a nie firmy. Wyraźnie widać, że pomału
przełamuje się niechęć środowiska do wskazywania swoich najlepszych... konkurentów.
Oddane głosy były bowiem mniej rozdrobnione.

(...)

Doradcy podatkowi okazali się najbardziej jednomyślni, jeśli chodzi o najlepszego eksperta
zajmującego się podatkiem od towarów i usług. Bezapelacyjnie, trzeci rok z rzędu, wygrał tu
Tomasz Michalik, partner w spółce MDDP, który pod względem liczby uzyskanych głosów
wyraźnie zdystansował również liderów innych kategorii. Rekomendowani w tej dziedzinie, tak
jak w ubiegłym roku, byli też Jerzy Martini, partner w kancelarii Baker & McKenzie, oraz
Krzysztof Sachs, partner z Ernst & Young, choć „zamienili się” miejscami pod względem liczby
wskazań.

Nie udało się natomiast wyłonić liderów w zakresie podatku akcyzowego (w tym roku
oddzielony od VAT) i międzynarodowego prawa podatkowego.

(...)

W tej ostatniej, nowej dziedzinie wyraźnie widać jednak wyróżniające się rekomendacje
środowiska dla Józefa Banacha, partnera w InCorpore Banach Iniewski Stradomski, oraz
Janusza Fiszera, partnera w kancelarii White & Case. Nie jest więc wykluczone, że może w
przyszłym roku głosów będzie trochę więcej i uda się wyłonić lidera.

(...)
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