
 

 

 

 

 

 
LeasePlan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o. jest częścią globalnego koncernu LeasePlan  Corporation N.V., 
światowego lidera w zakresie usług leasingu i zarządzania parkiem samochodowym. Spółki LeasePlan obecne są 
w 32 krajach,  zatrudniają ponad 7400  pracowników i zarządzają flotą 1,8 mln pojazdów. Misją LeasePlan jest 
zapewnienie tego, what’s next  w  mobilności poprzez "any car, anytime, anywhere ( „każdy samochód, o każdej 
porze i w każdym miejscu") – aby każdy Klient  mógł  skupić się na tym, what’s next w jego biznesie.   
 
Dowiedz się więcej na stronie: www.leaseplan.com/corporate 
 
 

Kierownik ds.  Podatków 
 

Lokalizacja: Warszawa 

 

Zakres obowiązków:  

 

• Odpowiedzialność za przygotowanie miesięcznych rejestrów i deklaracji VAT oraz zapewnienie możliwie szybkiego 

zwrotu podatku, 

• Odpowiedzialność za kalkulację podatku dochodowego i przygotowanie deklaracji CIT , 

• Przygotowanie innych deklaracji podatkowych (PCC, PIT-8, ORD-U), 

• Weryfikacja dokumentacji dotyczącej kosztów i przychodów w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, 

• Weryfikacja procedur firmowych w zakresie zgodności z przepisami podatkowymi, 

• Monitorowanie zmian podatkowych i zapewnienie implementacji nowych regulacji w firmie, 

• Pozyskiwanie dokumentacji dotyczącej stosowania stawki 0% dla Exportu i WNT, 

• Przygotowanie dokumentacji i wyjaśnień dotyczących wezwań oraz czynności sprawdzających Urzędu Skarbowego , 

• Przygotowanie wniosków o interpretację przepisów do Ministerstwa Finansów, 

• Przygotowanie dokumentacji dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi, w tym koordynacja działań 

dotyczących pozyskania informacji od osób uczestniczących w projektach, przygotowanie CIT TP i oświadczenia CbC  

• Zapewnienie zgodności Spółki z regulacjami dotyczącymi podatku u źródła, pozyskania certyfikatów rezydencji oraz 
oświadczeń o beneficjencie rzeczywistym od podmiotów zagranicznych, 

• Koordynacja działań komitetu MDR oraz zgłaszanie schematów, 

• Przygotowanie kalkulacji podatku odroczonego dla celów lokalnych i holdingowych, 

• Wsparcie dla działu handlowego i działu rozwoju w zakresie analizy podatkowej produktów, 

• Przygotowanie kwestionariuszy podatkowych dla audytów. 

 

Wymagania / oczekiwania:  

• Co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale księgowości lub podatkowym, 

• Ugruntowana wiedza z zakresu podatkowo prawnego, 

• Umiejętność analizy problemów i wykładni przepisów 

• Silne kompetencje analityczne, umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków,  

• Wyskoki poziom umiejętności interpersonalnych, 

• Znajomość Microsoft Excel i innych narzędzi MsOffice, 

• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, co najmniej na poziomie B1 i wyżej. 

Oferujemy: 

 

• stabilne zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, 

• konkurencyjne wynagrodzenie, 

• dobrą atmosferę pracy, 

• prywatny pakiet medyczny, 

• dodatkowe ubezpieczenie na życie. 

 

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysyłać na adres rekrutacja@leaseplan.pl z dopiskiem „Aplikacja na stanowisko 
Kierownik ds. Podatków ” w temacie e-maila. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami. Więcej informacji 

na temat firmy można uzyskać na www.leaseplan.pl lub www.leaseplan.com  
 

http://www.leaseplan.com/corporate


 

„Administratorem Państwa danych osobowych będzie LeasePlan Fleet Management (Polska) sp. z  o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 14B, 
02-676 Warszawa („LeasePlan”). Dane zbierane są od Państwa w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i nie będą przekazywane 

innym administratorom danych. LeasePlan informuje, że na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy, kandydaci do pracy obowiązani są do podania 
swoich danych osobowych w zakresie wskazanym w tym przepisie. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich 
poprawiania. 

 

Jeżeli życzą sobie Państwo, by Państwa dane osobowe były przetwarzane przez LeasePlan dla potrzeb przyszłych postępowań rekrutacyjnych, uprzejmie 

prosimy o wyrażenie zgody poprzez umieszczenie poniższej adnotacji: (Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  mojej ofercie 

pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych rekrutacji zgodnie z  Ustawą z dn. 29. 08. 97 r. o ochronie danych osobowych Dz. Ust. Nr 133, poz. 883). 


