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ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM
1. AKTUALNOŚCI

Zwolnienie dla kupujących elektryczne pojazdy
Zgodnie z ustawą z dnia z 11 stycznia 2018 r. o

Uchylenie art. 37 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych

elektromobilności i paliwach alternatywnych zakup

Z dniem 15 marca 2017 r. w ustawie z dnia 26 lipca

napędzanych wodorem będzie zwolniony z podatku

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych usu-

akcyzowego. Do końca 2020 r. zwolnienie obejmować

nięty został art. 37. Na podstawie usuniętego przepisu

ma również osobowe pojazdy hybrydowe, gdzie energia

podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płat-

elektryczna jest akumulowana poprzez podłączenie

nicy, mógł przekazać płatnikowi do sporządzenia roczne

do zewnętrznego źródła zasilania. Ustawa przewiduje

obliczenie podatku od uzyskanego dochodu (ustawa z

również szereg ułatwień: możliwość poruszania się

dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku do-

e-pojazdami po pasach dla autobusów, zwolnienia z

chodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks

niektórych opłat, dodatkowe miejsca parkingowe oraz

karny skarbowy).

podniesienie stawek odpisów amortyzacyjnych.

osobowych pojazdów elektrycznych oraz pojazdów

Ustawodawca zdecydowała się na zlikwidowanie po

Nowa ustawa ta wdraża do polskiego systemu

stronie podatników możliwości złożenia do pracodawcy

prawnego rozwiązania przewidziane w dyrektywie

wniosku (PIT-12) o dokonanie rozliczenie z tytułu podatku

Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z 22 paź-

dochodowego od osób fizycznych (PIT-40) z uwagi na to, że

dziernika 2014 r. ws. rozwoju infrastruktury paliw alterna-

z tej formy rozliczenia korzysta niewielka liczba podatników.

tywnych. Pakiet nowych rozwiązań ma sprzyjać budowie

Równolegle dla podatników, którzy uzyskują do-

infrastruktury dla paliw alternatywnych oraz wzrostowi

chody wyłącznie od płatników określonych w art. 31,

popularności bardziej ekologicznych pojazdów. W uza-

art. 33, art. 34, art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7 lub art. 41 ust. 1

sadnieniu wskazano: „Ustawa w tym kontekście koncen-

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. wprowadzono możliwość

truje się na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych

złożenia wniosku do urzędu skarbowego o sporządze-

oraz stacjach gazu ziemnego. Ustawa przewiduje, że

nie zeznania przez urząd skarbowy (PIT-WZ). Wniosek

budowa i utrzymanie infrastruktury ładowania dro-

o sporządzenie zeznania składany będzie wyłącznie w

gowego transportu publicznego oraz przedsięwzięcia

formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicz-

niezbędne do przyłączania do sieci punktów ładowania

nej skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego

są celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy o

administracji skarbowej albo portalu podatkowego.

gospodarce nieruchomościami”.

Dopuszczona została także możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem banków albo spółdzielczych

2. Zdaniem eksperta

kas oszczędnościowo-kredytowych. Stosowny wniosek
podatnik powinien złożyć w terminie do dnia 15 kwietnia
roku następującego po roku podatkowym.

Czy koszty kwestionowanych usług są kosztem
podatkowym?

Zgodnie z wprowadzonym art. 45ca ust. 5 urząd
skarbowy, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzyma-

Koszty wynikające z otrzymanych dowodów księgo-

nia wniosku od podatnika, nie wcześniej jednak niż od

wych dotyczących kwestionowanych usług nie stanowią

dnia 15 marca roku następującego po roku podatkowym,

kosztów uzyskania przychodów.

informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej

Na gruncie podatku dochodowego od osób praw-

wskazany we wniosku, o udostępnieniu na portalu po-

nych koszty wynikające z otrzymanych dowodów

datkowym zeznania za rok podatkowy.

księgowych dotyczących kwestionowanych usług nie

Podatnik w całości akceptuje albo odrzuca zeznanie

stanowią kosztów uzyskania przychodów. Aby dany

udostępnione na portalu podatkowym. Akceptacja ze-

wydatek (koszt) poniesiony przez podatnika stanowił

znania w całości oznacza jego złożenie.

dla niego – zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku
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Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy nr wpisu: 10266
Kierownik zespołu cen transferowych. Zajmuje się przede wszystkim problematyką cen
transferowych oraz zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi, w tym sposobami
legalnej optymalizacji podatkowej w ramach restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, a
także prawem bilansowym. Wieloletni pracownik Departamentu Rachunkowości i Podatków
jednego z największych podmiotów gospodarczych w Polsce. Ekonomista, swoje kwalifikacje
podnosił studiując na Podyplomowym Studium Podatkowym oraz Podyplomowym Studium
Rachunkowości Finansowej i Zarządczej w Szkole Głównej Handlowej. Jest także absolwentem Studium Doradców i Ekspertów Podatkowych organizowanym przez ISP. Współautor
Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Restrukturyzacji spółek kapitałowych, autor
publikacji w Gazecie Prawnej, a także BISP.

dochodowym od osób prawnych – koszt uzyskania

·

przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:
·

·

poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub
zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ

został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym

na wielkość osiągniętych przychodów,

rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów

·

został właściwie udokumentowany,

majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzy-

·

nie może znajdować się w grupie wydatków, których

skania przychodu podatnika wydatki, które zostały

zgodnie z art. 16 ust. 1 ww. ustawy nie uważa się za

poniesione na działalność podatnika przez osoby

koszty uzyskania przychodów.

inne niż podatnik),

W przypadku kwestionowanych usług przesłanki

jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesio-

do uznania kosztów za koszty podatkowe nie są speł-

nego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek

nione.

sposób zwrócona,
·

pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika
działalnością gospodarczą,

Andrzej Łukiańczuk
Doradca podatkowy

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
I INTERPRETACJE PODATKOWE
1. Wyroki sądów administracyjnych
Czy przeznaczenie dochodu na wybudowanie
budynku w celu jego wynajęcia stanowi realizację celów statutowych stowarzyszenia?

dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których
celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na
kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury
fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania ini-

W związku z powyższym wynajęcie wybudowanego

cjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci tele-

budynku osobie trzeciej skutkować będzie obowiązkiem

komunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę,

opodatkowania dochodu stowarzyszenia, który uprzed-

dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

nio został przeznaczony i wydatkowany na wybudowa-

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz

nie tego składników majątku stowarzyszenia.

kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku

Należy dodatkowo wskazać na ust. 1b tego artykułu,

dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są

zgodnie z którym zwolnienie, o którym mowa w ust. 1,
3
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dotyczące podatników przeznaczających dochody na

przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia

cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie,

przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła

ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez

przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art.

względu na termin – wydatkowany na cele określone w

16 ust. 1.

tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych

Podatek od nieruchomości to koszt związane z

oraz wartości niematerialnych i prawnych służących

„normalnym” funkcjonowaniem podmiotu. Do ich

bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie

ponoszenia obowiązani są podatnicy na podstawie

podatków niestanowiących kosztu uzyskania przycho-

odrębnych przepisów, z racji samego faktu posiadania

dów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a

(własności) gruntu. Nie ma w tym przypadku znaczenia,

W tym zakresie wyrażany jest w zasadzie jednolity

czy na danej nieruchomości (gruncie) realizowana jest

pogląd: zarówno przez organy podatkowe, jak i sądy

inwestycja budowlana. Powyższe wydatki nie wpływają

administracyjne, że prawo do zwolnienia dochodu od

na koszt wytworzenia budowanych budynków miesz-

podatku wiązać się musi z bezpośrednim wykorzystywa-

kalnych. Zatem podatek od nieruchomości to koszty

niem środków trwałych do realizacji celów statutowych.

pośrednio związane z przychodami, są to bowiem

W uchwale Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 20 listo-

koszty związane z funkcjonowaniem i prowadzeniem

pada 2000 r. (FPS 9/00) podkreślono, że: „Posłużenie się

działalności przez podatnika, np. dewelopera. Oznacza

w przepisie art. 17 ust. 1b określeniem o bezpośrednim

to, że ww. wydatki są potrącalne w dacie poniesienia.

związku środków trwałych oraz wartości niematerialnych

Podobnie uznają organy podatkowe, m.in. Dyrektor

i prawnych z realizacją celów statutowych ma charakter

Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywi-

dodatkowego podkreślenia, że tylko takie środki trwałe

dualnej z 11 czerwca 2010 r., nr ITPB3/423-130/10/AM:

i wartości mogą być nabyte z dochodu zwolnionego od

„ (...) Spółka ponosi koszty podatku od nieruchomości i

opodatkowania, które służą wprost tym celom.”

opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu. (...) Powyższe

W związku z obowiązkiem przeznaczenia dochodu na

wydatki wynikają z faktu posiadania przez podmiot

cele statutowe dla potrzeb skorzystania przez podatników

prowadzący działalność gospodarczą nieruchomości

ze zwolnienia, organy podatkowe wyrażają pogląd, zgod-

i należy klasyfikować je jako element kosztów stałych,

nie z którym za koniecznością przestrzegania warunku

które podatnik jest obowiązany uiszczać w związku z

bezpośredniego przeznaczenia i wydatkowania dochodu

posiadanym przez niego majątkiem. (...) analizowane

na cele statutowe przemawia wzgląd na fakt, że przyjęcie

wydatki nie są bezpośrednio związane z określonymi

odmiennego poglądu prowadziłoby de facto do całkowi-

przychodami. Należy je zaliczyć do tzw. pośrednich

tego zwolnienia od opodatkowania wszelkich dochodów

kosztów uzyskania przychodów, potrącalnych – sto-

podmiotów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

sownie do art. 15 ust. 4d i 4e – w dacie ich poniesienia

W związku z powyższym wynajęcie wybudowanego

(...).”

budynku osobie trzeciej skutkować będzie obowiązkiem

Dla celów bilansowych podatek od nieruchomo-

opodatkowania dochodu stowarzyszenia, który uprzed-

ści zaliczany jest do kosztów ogólnego zarządu (gdyż

nio został przeznaczony i wydatkowany na wybudowa-

dotyczą ogólnego funkcjonowania jednostki), które są

nie tego składników majątku stowarzyszenia.

ujmowane w kosztach bilansowych roku obrotowego,

2. Interpretacje podatkowe

w którym zostały poniesione. Koszty ogólnego zarządu
nie są wliczane do kosztu wytworzenia produktu, co
wprost wynika z art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachun-

Czy koszty podatku od nieruchomości stanowią
bezpośrednie koszty przedsięwzięcia deweloperskiego?

kowości Dodatkowo należy wskazać, że na gruncie
bilansowym koszty podatku od nieruchomości oraz
opłat za wieczyste użytkowanie gruntu mogą (ale nie
muszą) stanowić element kosztu wytworzenia przed-

Koszty podatku od nieruchomości nie powinny być
zaliczone – na gruncie podatku dochodowego od osób
prawnych – kosztów bezpośrednich, czyli do kosztów
przedsięwzięcia deweloperskiego.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania
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sięwzięcia deweloperskiego – pkt 7.6 Krajowy Standard
Rachunkowości nr 8.
Podsumowując, koszt podatku od nieruchomości
nie powinien być zaliczony – na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych – do kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego, ale do kosztów bezpośrednich.
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INFORMACJE DLA PŁATNIKÓW ZUS
Finansowanie dojazdów pracowników do pracy
bez składek ZUS

Pojęcie środki lokomocji objęte przepisem § 2 ust. 1 pkt
26 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru skła-

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Mini-

dek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr

stra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.

161, poz. 1106) obejmuje środki transportu publicznego

w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy

oraz transportu organizowanego przez pracodawcę.

wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i

Nie ulega też żadnych wątpliwości, że regulacja została

rentowe podstawy wymiaru składek nie stanowią ko-

wprowadzona celem umożliwienia pracodawcy orga-

rzyści materialne wynikające z układów zbiorowych

nizacji „przejazdów” pracowników, czyli dojazdów do

pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów

pracy, z pracy oraz w celu wykonywania obowiązków

o wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do

służbowych, a także innych przejazdów związanych z

zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych

zatrudnieniem organizowanych przez pracodawcę (np.

artykułów, przedmiotów lub usług oraz korzystaniu

wyjazdy na majówkę, grzybobranie, do kina, teatru czy

z bezpłatnych lub częściowo odpłatnych przejazdów

inne), bez obciążenia daniną na ubezpieczenia spo-

środkami lokomocji.

łeczne. Przy czym pojęcie środki lokomocji obejmuje

W tym przypadku w celu skorzystania z wyłączenia

także środki niepublicznego transportu, a więc także

z oskładkowania dla świadczeń w postaci bezpłatnych

samochody osobowe, jako maszyny przeznaczone do

przejazdów środkami lokomocji należy pamiętać, że

przemieszczania się.

warunkiem jest określone w tym przepisie umocowanie
prawne zastosowanej korzyści.

Zatem nawet jeśli takie świadczenie zostanie uznane
za przychód pracownika na gruncie prawa podatkowego

Należy wskazać, że możliwość braku oskładkowania

(co determinuje rozważania w zakresie oskładkowania

potwierdził przykładowo Sąd Apelacyjny w Szczecinie w

takiego świadczenia), to na określonych warunkach

wyroku z dnia 7 marca 2016 r., sygn. akt III AUa 493/15:

może korzystać z wyłączenia z oskładkowania.

DLA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH
Czy nabycie w formie aportu udziałów poniżej
ich wartości nominalnej nie rodzi ryzyka podatkowego?

Z powyższego wynika, że nabyte przez podatnika
udziały w innej spółce kapitałowej w związku z wniesieniem ich jako wkładu niepieniężnego przez dany
podmiot nie będą stanowić przychodu podlegającego

Nabycie w formie aportu udziałów poniżej ich

opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób

wartości nominalnej nie skutkuje powstaniem ryzyka

prawnych. Bez znaczenia dla nabywcy tych udziałów

podatkowego u ich nabywcy.

jest – na gruncie podatku dochodowego od osób

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku

prawnych – nabycie ich po cenie niższej niż ich wartość

dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie

nominalna. Należy dodatkowo wskazać, że w przypadku,

zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub

gdy udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udzia-

(dalej spółka z o.o.) obejmowane są przez wspólników

łowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu

po cenie wyższej od ich wartości nominalnej wartość

statutowego w banku państwowym, albo funduszu

owej nadwyżki (tzw. agio emisyjne) przekazywana jest

organizacyjnego ubezpieczyciela.

na kapitał zapasowy spółki. Do przychodów nie zalicza
5
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się jednak – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 powołanej

nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji),

ustawy – dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wnie-

otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał

sienie następuje w trybie i na zasadach określonych w

zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – warto-

odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących

ści wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości

korzystać z opinii biegłego, gdyż sam organ podatkowy
nie dysponuje specjalistycznymi informacjami z zakresu
prawa budowlanego.

Budynek jest jednym z przedmiotów podlegają-

Zatem pojęcie, „trwałe związanie z gruntem” ozna-

cych opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości,

cza, że obiekt budowlany ma fundamenty będące po-

aby jednak mógł on być opodatkowany musi posiadać

niżej linii terenu i że te fundamenty połączone są trwale

wszystkie cechy przedstawione w ustawie o podatkach

z obiektem budowlanym. Zgodnie z art. 48 Kodeksu

i opłatach lokalnych.

cywilnego część składową gruntu stanowi m.in. budynek

Pojęcie „budynek” przeżyło ewolucję w podatku

trwale z nim związany. W świetle zaś art. 47 § 2 k.c. częścią

od nieruchomości. Od roku 1991, czyli od uchwalenia

składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwana dalej

odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości

ustawą), aż do końca 2002 r. obowiązywała następująca

albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu

definicja: „obiekt budowlany umocowany w ziemi lub

odłączonego. Zatem, za trwale związany z gruntem

na ziemi posiadający ściany lub słupy albo filary oraz

należy uznać budynek, którego nie można od gruntu

pokrycie dachowe”.

odłączyć bez jego uszkodzenia oraz obiekt, który nie

Od dnia 1 stycznia 2003 r. definicja została zmieniona

jest wzniesiony do tzw. przemijającego użytku, z tym

zmianie. Zgodnie z art. 1a ust.1 pkt 1 ustawy, budynek,

pojęciem związany jest jednak problem tymczasowości

to „obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa

obiektu. Jak podkreśla Stanisław Rudnicki, jeżeli budy-

budowlanego, który jest trwale związany z gruntem,

nek miał fundamenty, czyli mocno, w sensie fizycznym,

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budow-

związany był z gruntem, ale został wybudowany jako

lanych oraz posiada fundamenty i dach”. Takie określenie

tymczasowy, to przynajmniej do czasu zmiany przezna-

„budynku” zawarte jest również w art. 3 pkt 2 Prawa

czenia, nie może być traktowany jako trwale związany z

budowlanego. Prawo budowlane określając pojęcie „bu-

gruntem (S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomościami,

dynek” posługuje się stwierdzeniami: „fundament” oraz

Warszawa 1999, s. 17.).

„trwale związany z gruntem”. Nie podaje jednak ich defi-

Jak wynika z powyższego, definicja trwałego zwią-

nicji. Przy definiowaniu powyższych pojęć istotną pomoc

zania z gruntem, a więc kwestia kluczowa dla uznania

stanowią informacje dostarczone przez Główny Urząd

obiektu za budowlę, w większości interpretowana

Nadzoru Budowlanego. Zgodnie z nimi”fundament” – to

jest według kryteriów prawa cywilnego. Występujące

element konstrukcji budowlanej w jej najniższej części,

bowiem w ustawie pojęcie „nieruchomość” rozumiane

który ma za zadanie przekazanie ciężaru budowli na

jest zgodnie z art. 46 k.c., określenie zaś „budynek”,

grunt i nazywany jest ławą lub stropem fundamento-

jest częścią składową gruntu w rozumieniu art. 47 k.c.

wym. W przypadku wątpliwości co do tego, czy budynek

albo nieruchomością budynkową w rozumieniu art. 46

w rzeczywiści posiada fundament czy też nie, należy

k.c. Jeśli nie jest ani nieruchomością budynkową, ani

mieć na uwadze to, że każdy rodzaj fundamentu, który

częścią składową gruntu, nie może być budynkiem w

dopuszcza prawo budowlane mieści się w przytoczonej

rozumieniu ustawy.

definicji. W przypadku zaś jakichkolwiek wątpliwości,

Należy zaznaczyć, że elementy budynku, wymie-

na podstawie art. 197 Ordynacji podatkowej, należy

nione w art. 1a ust.1 pkt 1 ustawy, są konieczne, aby
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określony obiekt mógł być opodatkowany jako budynek.

Należy tu jednak odróżnić sytuację, w której ele-

Dobitnie potwierdza to wyrok WSA z dnia 10 listopada

ment budynku został usunięty całkowicie, od jego

2010 w Gliwicach (I SA/Gl 758/10), zgodnie z którym

tylko częściowego usunięcia. Wyrok z Gliwic stanowi

„pozbawienie istniejącego budynku dachu, a więc jed-

dalej że: „brak okien, schodów wewnętrznych, dźwigu

nego z elementów tworzących budynek w rozumieniu

osobowego czy części dachu lub ogólna dewastacja

ustawy podatkowej, powoduje niemożność jego opo-

budynku, pozbawienie znajdujących się w nim lokali

datkowania. Dach to nakrycie budynku, wierzchnia część

mediów czy jego <porzucenie> lub niewykorzystywanie

osłoniętego wnętrza, część budynku ograniczająca go

nie powoduje utraty przez taki obiekt budowlany cech

od góry, niezależnie od konstrukcji czy użytych do jego

budynku w rozumieniu przepisów ustawy podatkowej.

wybudowania materiałów”.

Budynek pozostaje budynkiem nawet wówczas, gdy
został wyłączony z bieżącej eksploatacji”.

KONTAKT
W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na państwa działalność,
prosimy o kontakt:

Agata Strocka
Konsultant podatkowy
tel. (22) 517 30 69
agata.strocka@isp-modzelewski.pl
7
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OFERTA AUDYT
Od dnia 1 stycznia 2017 r. podwykonawcy robót budowlanych wymienionych
w załączniku nr 14 do ustawy o podatku od towarów i usług po raz pierwszy w
historii masowo przestaną płacić VAT będąc zmuszeni wnioskować do urzędów
skarbowych o zwrot podatku naliczonego. Powodować to będzie konieczność
przeprowadzania natychmiastowych kontroli podatkowych przez właściwe organy,
w tym przez nowe organy celno-skarbowe, które obejmą zarówno podatników
składających deklaracje z kwotą zwrotu różnicy podatku, jak i ich dostawców (hurtownie materiałów budowlanych).
Podatnicy składający deklaracje ze zwrotem podatku naliczonego muszą więc
podjąć niezbędne działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wynikającego z
wadliwego ich sporządzenia oraz popełnionych błędów w ewidencjonowaniu i
dokumentowaniu tego podatku. Zwłaszcza wobec wejścia w życie nowych przestępstw związanych z używaniem nierzetelnych faktur VAT.
Instytut Studiów Podatkowych od wielu lat świadczy usługi związane z audytem
podatkowym, a zwłaszcza weryfikacji ewidencji i deklaracji VAT-7 i VAT-7K przed
ich złożeniem przez podatników. W związku z powyższym oferujemy usługę weryfikacji okresowej:
− kolejnych deklaracji podatkowych (podatek należny i podatek naliczony),
− prowadzonych ewidencji dla potrzeb sporządzenia tych deklaracji,
− posiadanych dokumentów źródłowych za dany okres podatkowy
celem uniknięcia ryzyka odpowiedzialności podatkowej, karnoskarbowej i
karnej.
Ta weryfikacja będzie następowała każdorazowo przed złożeniem poszczególnych deklaracji przez podatnika. Usługa weryfikacji może być prowadzona
w siedzibie podatnika, obsługującym je biurze rachunkowym lub na podstawie
dokumentacji przekazanej w formie elektronicznej. Czas realizacji od 3 do 5 dni w
zależności od ilości dokumentów. Cena usługi uzależniona jest od pracochłonności,
a zwłaszcza ilości audytowanych dokumentów.
W przypadku pytań bądź wątpliwości pozostają do Państwa dyspozycji: Pan
Andrzej Sarna, Dyrektor Działu Marketingu, tel. 22 517 30 86, andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl, Pani Agata Strocka, starszy specjalista w Dziale Audytu Podatkowego,
tel. 22 517 30 69, agata.strocka@isp-modzelewski.p oraz Pani Katarzyna Wawrzonkiewicz, specjalista w Biurze Obsługi Polis Podatkowych, tel. 22 517 30 76, katarzyna.
wawrzonkiewicz@isp-modzelewski.pl.
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Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o.
Zarząd

Działy

prof. dr hab. Witold Modzelewski
prezes zarządu
radca prawny
doradca podatkowy nr 00001
tel. 22 517 30 60, 501 01 01 08
e-mail:
witold.modzelewski@isp-modzelewski.pl
Renata Janiec-Modzelewska
wiceprezes zarządu
doradca podatkowy nr 00777
tel. 22 517 30 70 wew. 105, 601 225 855
e-mail: renata.janiec-modzelewska@isp-modzelewski.pl
Jerzy Bielawny
wiceprezes zarządu
doradca podatkowy nr 01079
tel. 22 517 30 60, 602 652 955
e-mail: jerzy.bielawny@isp-modzelewski.pl

Dyrektor Generalny
do spraw Doradztwa Podatkowego
Mariusz Unisk
tel. 22 517 30 94, 501 603 910
e-mail: maiursz.unisk@isp-modzelewski.pl

Dział Edukacji
Jarosław Skonecki
dyrektor
tel. 22 517 30 60 wew. 215, 601 365 765
e-mail: jaroslaw.skonecki@isp-modzelewski.pl

Dyrektor Generalny
do spraw Postępowań Podatkowych
Jacek Aninowski
tel. 22 517 30 87
e-mail: jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl

Dział Marketingu
Andrzej Sarna
dyrektor
tel. 22 517 30 86, 501 603 907
e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl

Departament Prawny
Jacek Pyssa
tel. 22 517 30 67, 501 455 500
e-mail: jacek.pyssa@isp-modzelewski.pl

Dział Wydawnictw
Robert Fajkowski
kierownik
tel. 22 517 30 60 wew. 141
e-mail: robert.fajkowski@isp-modzelewski.pl

Biuro Obsługi Sporów Podatkowych
Katarzyna Wawrzonkiewicz
dyrektor biura
tel. 22 517 30 76
e-mail: biuro.obslugi@isp-modzelewski.pl

Dział Audytu Podatkowego
Agata Strocka
konsultant podatkowy, główny specjalista
w dziale audytu podatkowego
tel. 22 517 30 69, 501 134 269
e-mail: agata.strocka@isp-modzelewski.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt sp. z o.o.
Siedziba

Zarząd

ul. Kaleńska 8
04-367 Warszawa
tel. 22 517 30 70
fax. 22 517 30 71
e-mail: audyt@isp-modzelewski.pl

Renata Janiec-Modzelewska
Prezes Zarządu
Doradca Podatkowy Nr wpisu 00777

Beata Pytkowska
Członek Zarządu
Biegły Rewident Nr ew. 12391

Jarosław Stefaniak
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident Nr ew. 10832

Departamenty
Departament Audytu Finansowego
Jarosław Stefaniak
Kierownictwo Departamentu
Biegły Rewident nr ew. 10832
tel. 22 517 30 70 wew. 203, 504 403 041
e-mail: jarosław.stefaniak@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Kadrowo-Płacowej
Alicja Antos
Kierownictwo Departamentu
tel. 22 517 30 70 wew. 238, 501 603 907
e-mail: alicja.antos@isp-modzelewski.pl
Departament Doradztwa Podatkowego
Renata Janiec-Modzelewska
Kierownictwo Departamentu
Doradca Podatkowy nr ew. 00777
tel. 22 517 30 70 wew. 105, 601 225 855
renata.janiec-modzelewska@isp-modzelewski.pl

Departament Obsługi Finansowo-Księgowej
Elżbieta Cajs
Kierownictwo Departamentu
Certyfikat Księgowy nr ew. 7367/2004
tel. 22 517 30 70 wew. 233, 506 067 205
e-mail: elzbieta.cajs@isp-modzelewski.pl

Oddziały Instytutu Studiów Podatkowych
Oddział Małopolski

Oddział Śląski

Oddział Wielkopolski

Ul. Gertrudy 7/12
31-046 Kraków
tel. 12 429 24 01
fax 12 423 23 00
e-mail: biuro.krakow@isp-modzelewski.pl

Ul. Jordana 7B
40-056 Katowice
tel. 32 259 71 50
fax 32 253 99 89
e-mail: biuro.katowice@isp-modzelewski.pl

Ul. Wiślana 53
60-401 Poznań
tel. 61 843 09 21/22
tel./fax 61 848 33 48
e-mail: biuro.poznan@isp-modzelewski.pl
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