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Specjalizacja
Doradztwo podatkowe
Przebieg pracy zawodowej
Agata Żemełko jest doradcą podatkowym w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Współpracuje z Kancelarią od maja 2020 roku
wspierając polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa z różnych sektorów gospodarki w tematach podatkowych. Reprezentuje
klientów w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, a także aktywnie działa w obszarach
związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność.
Jest wielokrotnym prelegentem konferencji i szkoleń podatkowych, zarówno o charakterze otwartym, jak i dedykowanych
określonym klientom.
Agata Żemełko jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowych Międzynarodowych Studiów Podatków i
Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Licencjonowany doradca podatkowy od 2014 roku. Przed dołączeniem do SDZLEGAL SCHINDHELM zdobywała doświadczenie
w renomowanych kancelariach prawnych prowadząc projekty doradcze zarówno w ramach bieżącego doradztwa podatkowego,
jak również związane z realizacją złożonych transakcji restrukturyzacyjnych, audytów podatkowych oraz due dilligence.
Doświadczenie Agaty Żemełko obejmuje także zarządzanie departamentem usług outsourcingu księgowego w jednej z
największych w Polsce firm z branży finansowej.
Ekspertyza
Agata Żemełko odpowiada za bieżące doradztwo podatkowe dla podmiotów polskich i zagranicznych, w tym za sporządzanie
opinii podatkowych oraz przeprowadzanie przeglądów podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, osób
fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Reprezentuje w tym zakresie podatników przed organami podatkowymi oraz sądami
administracyjnymi. W każdym przypadku świadczenia usług doradczych, dąży do pełnego zrozumienia potrzeb klienta oraz
wyboru i wdrożenia najbardziej efektywnych rozwiązań.
Referencje
Doradztwo podatkowe dla polskich i międzynarodowych klientów w obszarze potencjalnych ryzyk podatkowych
Przygotowywanie opinii prawnych w sprawach z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego
od osób fizycznych, ZUS oraz podatku VAT
Reprezentowanie podatników w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz przed organami podatkowymi oraz sądami

administracyjnymi
Wdrażanie ulg podatkowych w przedsiębiorstwach
Języki
angielski, polski
Publikacje
E-faktura coraz bliżej

