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1. Zadanie rekrutacyjne dotyczy obszaru podatków, a w szczególności podatku od nieruchomości. 

2. Wydział Cen Transakcyjnych i Analiz Energa Centrum Usług Wspólnych Spółki z o.o. zajmuje się m.in. 

prowadzeniem rozliczeń z tytułu podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości, dla spółek 

działających w Grupie Energa. W ramach obowiązków realizowanych w tym obszarze mieści się 

prowadzenie korespondencji z organami podatkowymi.

3. Jednym z elementów pracy wykonywanej na stażu będzie pozyskiwanie informacji, współpraca przy 

przygotowywaniu korespondencji skierowanej do organów podatkowych oraz pomoc przy tworzeniu 

deklaracji na podatek od nieruchomości. 

4. W zadaniu sprawdzeniu podlega umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania niezbędnych informacji z 

zasobów internetowych oraz konstruowania pisemnych wypowiedzi w ramach prowadzenia oficjalnej 

korespondencji. 

Wprowadzenie do tematyki zadania
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Treść zadania

ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piwnej 21, otrzymała z 

organu podatkowego właściwego w zakresie podatku od nieruchomości wezwanie do złożenia korekty 

deklaracji na podatek od nieruchomości w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie do 

złożenia korekty dotyczy należącej do ww. Spółki nieruchomości położonej w Sopocie. Wezwanie doręczono 

w dniu 5 października 2021 r. Z powodu konieczności pozyskania dodatkowych danych Spółka nie jest w 

stanie złożyć korekty w wyznaczonym terminie, w związku z czym zmuszona jest złożyć wniosek o 

przedłużenie wyznaczonego jej terminu. Pełnomocnikiem Spółki uprawnionym do jej reprezentowania przed 

organami podatkowymi jest Janina Nowacka. 

Ustal, do jakiego organu podatkowego wniosek o przedłużenie terminu powinien zostać skierowany.

Przygotuj projekt wniosku o przedłużenie terminu do złożenia korekty deklaracji. 

Wniosek powinien zostać opatrzony datą odpowiadającą dniowi, w którym upływa termin na złożenie korekty 

wyznaczony przez organ podatkowy w wezwaniu.       
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 Przygotuj rozwiązanie zadania w formie pliku .ppt, na maksymalnie 5 slajdach (do 5 MB).

 W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail: 

rekrutacja.ecuw@energa.pl

 Autorów najlepszych rozwiązań zaprosimy do zaprezentowania materiału podczas 

rozmowy rekrutacyjnej. Do zobaczenia! 

Informacje techniczne dla kandydata


