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ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM
1. AKTUALNOŚCI

przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia tytułów uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa

Ulga rehabilitacyjna –PIT

w funduszach kapitałowych albo umorzenia jednostek
uczestnictwa, tytułów uczestnictwa oraz certyfikatów

Zmiany dotyczące limitu dochodów w nowelizacji

inwestycyjnych w funduszach kapitałowych, z zastrze-

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

żeniem ust. 7e (ust. 7e nie ma zastosowania w przedsta-

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz niektórych

wionym stanie faktycznym).
Andrzej Łukiańczuk

innych ustaw nie pozbawią opiekunów osób niepełno-

Doradca podatkowy

sprawnych prawa do ulgi.
Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
dotyczące drugiego etapu programu „Za życiem” nie
pozbawią opiekunów ulgi. W art. 26 ust. 7e ustawy
o PIT zamieszczony zostanie przepis, dzięki któremu
opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mogli skorzystać z prawa do odliczenia wydatków, w sytuacji gdy
roczny dochód osób niepełnosprawnych nie przekroczy
„dwunastokrotności kwoty renty socjalnej” wskazanej w
ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej
w grudniu roku podatkowego.

2. Zdaniem eksperta
Jak zakwalifikować wydatki na objęcie certyfikatów inwestycyjnych?
Wydatki na nabycie (objęcie) certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w dacie nabycia
(objęcia). Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku
dochodowym od osób prawnych, za koszty uzyskania
przychodów nie uważa się wydatków na objęcie lub
nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów
albo akcji w spółce oraz innych papierów wartościowych,
a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa lub
jednostek uczestnictwa w funduszach kapitałowych;
wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu
z odpłatnego zbycia tych wkładów, udziałów, akcji oraz
innych papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu
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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.
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NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
I INTERPRETACJE PODATKOWE
1. Wyroki sądów administracyjnych
Zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta obejmuje także paliwo
Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził w wyroku
z dnia 10 lipca 2018 r. o sygn. akt II FSK 1185/16, że zryczałtowany przychód za korzystanie z firmowego auta

Rozstrzygnięcie NSA z dnia 10 lipca 2018 r. potwierdza, że zryczałtowany przychód z tytułu korzystania
przez pracownika z samochodu służbowego do celów
prywatnych obejmuje również wydatki pracodawcy na
zakup paliwa zużywanego przez ten samochód.

2. Interpretacje podatkowe

obejmuje także paliwo.
Elektroniczna forma certyfikatu rezydencji

Problem, czy zryczałtowany przychód z tytułu korzystania przez pracownika z samochodu służbowego do
celów prywatnych (nieodpłatne świadczenie) obejmuje

Jeżeli zgodnie z prawem danego państwa, papiero-

również wydatki pracodawcy na zakup paliwa zuży-

wa i elektroniczna forma certyfikatu rezydencji (wydane

wanego przez ten samochód, istniał od 2015 r., odkąd

przez właściwy organ administracji podatkowej państwa

wszedł w życie przepis o zryczałtowanym przychodzie,

miejsca siedziby podatnika) mają status równorzędny w

który powstaje u podatników korzystających ze służ-

świetle prawa tego państwa, to płatnik jest upoważnio-

bowego samochodu do celów prywatnych. Zgodnie z

ny do uznania certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z

art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

tych form.

dochodowym od osób fizycznych wartość pieniężną nie-

Należy jednak wskazać, że kopia certyfikatu rezy-

odpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi

dencji pobrana ze strony internetowej może nie być

z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do

honorowana przez organy podatkowe. Szef Krajowej

celów prywatnych ustala się w wysokości:

Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej

·

250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojem-

ności silnika do 1600 cm3;
·

400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojem-

ności silnika powyżej 1600 cm3.
W przypadku wykorzystywania samochodu służbo-

z dnia 26 czerwca 2017 r., nr DPP7.8221.33.2017.GFQV,
stwierdził, że “ (…)za certyfikat rezydencji należy uznać
każdy dokument, który spełnia kryteria określone w art.
4a pkt 12 ustawy CIT, a zatem:
·

zawiera dane identyfikacyjne podmiotu (m.in. imię,

wego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość

nazwisko, nazwę, adres), datę wydania oraz ew.

świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania

okres, w którym obwiązuje certyfikat,

samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30

·

powyższych kwot. Kwestią sporną było, czy zryczałtowane przychody obejmują także koszty paliwa. Organy

zaświadcza o miejscu siedziby dla celów podatkowych podmiotu w danym państwie,

·

wydany jest przez właściwy organ administracji

podatkowe uważały, że nie. Zgodnie z przyjmowanym

podatkowej w danym państwie.

przez nie stanowiskiem z tytułu ponoszenia przez pra-

Certyfikat rezydencji musi potwierdzać fakt rezy-

codawców kosztów zużywanego przez pracowników do

dencji podatkowej w dacie uzyskania dochodu. Kwestie

celów prywatnych paliwa, konieczne w ich ocenie było

związane z datą obowiązywania certyfikatu rezydencji

doliczanie pracownikom dodatkowych przychodów.

niezawierającego okresu ważności zostały uregulowane

Stanowiska tego nie potwierdzały jednak sądy ad-

w art. 26 ust. 1i-1I u.p.d.o.p.

ministracyjne, które konsekwentnie uchylały wydane

Zgodnie z art. 194 § 1 Ordynacji podatkowej, do-

interpretacje indywidulanie, w których organy zajmo-

kumenty urzędowe sporządzone w formie określonej

wały wyżej przedstawione stanowisko, wskazując, że

przepisami prawa przez powołane do tego organy wła-

ryczałt obejmuje wszelkie koszty związane z używaniem

dzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich

służbowych aut, w tym również paliwo.

urzędowo stwierdzone.
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Dokumentem urzędowym będzie zatem taki cer-

w takim przypadku na płatniku spoczywa obwiązek

tyfikat rezydencji, który został sporządzony w formie

poboru podatku dochodowego u źródła od dokonanych

przewidzianej przepisami prawa danego państwa przez

wypłat na rzecz nierezydenta.

powołany do tego organ.

Na podstawie powołanych przepisów wskazać

Jeżeli zatem zgodnie z prawem danego państwa,

należy, że brak jest przesłanek do odmowy uznania za

istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o miejscu

ważny certyfikatu rezydencji w formie elektronicznej,

siedziby dla celów podatkowych zarówno w formie

jeżeli w takiej formie zgodnie z prawem danego państwa

papierowej, jak i w formie elektronicznej, obie formy są

certyfikat taki jest wydawany przez organy podatkowe.

wydawane przez właściwy organ podatkowy danego

Fakt, że w danym państwie jednocześnie można uzyskać

państwa i mają status równorzędny w świetle prawa tego

certyfikat w wersji papierowej nie powoduje nieważności

państwa, to płatnik będzie upoważniony do uznania ta-

certyfikatu rezydencji wydanego przez właściwy organ

kiego certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z tych form.

w wersji elektronicznej.”

Taki certyfikat rezydencji w formie elektronicznej będzie

Jeżeli zgodnie z prawem danego państwa, papiero-

zatem podstawą dla płatnika do zastosowania postano-

wa i elektroniczna forma certyfikatu rezydencji (wydane

wień umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

przez właściwy organ administracji podatkowej państwa

Jednocześnie należy zaznaczyć, że kopia zaświad-

miejsca siedziby podatnika) mają status równorzędny w

czenia o rezydencji podatkowej np. pobrana ze strony

świetle prawa tego państwa, to płatnik jest upoważnio-

internetowej kontrahenta nie stanowi certyfikatu rezy-

ny do uznania certyfikatu rezydencji w którejkolwiek z

dencji, o którym mowa w art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p., zatem

tych form.

INFORMACJE DLA PŁATNIKÓW ZUS
Kryterium socjalne

i świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu uzależ-

W myśl § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pra-

nia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

cy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. podstawy

osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. W tym

wymiaru składek nie stanowią świadczenia finansowane

miejscu należy wskazać, iż zakładowy fundusz świad-

ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach

czeń socjalnych jest przeznaczony na finansowanie

zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

świadczeń socjalnych organizowanych na rzecz osób

Zgodnie ze stanowiskiem ZUS potwierdzanym

uprawnionych do korzystania z tego funduszu. Celem

przez sądy powszechne, możliwość zastosowania tego

funduszu – zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. – jest

wyłączenia zależy od zachowania przez pracodawcę

finansowanie działalności socjalnej organizowanej na

przy przyznawaniu świadczeń tzw. kryterium socjalnego.

rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na

W kontrolach przeprowadzanych przez ZUS organ

dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz

ten prezentuje stanowisko, zgodnie z którym praco-

na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych,

dawca (płatnik składek ZUS) przekazując pracownikom

przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkol-

świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjal-

nego. Działalnością socjalną w rozumieniu tej ustawy są

nych, w przypadku braku zróżnicowania wysokości (war-

usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych

tości) tych świadczeń w oparciu o kryterium socjalne, ma

form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej,

obowiązek pobrać i odprowadzić należne składki ZUS.

sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach,

Zatem płatnik, który przy rozdysponowywaniu

klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego

środków funduszu nie kieruje się sytuacją życiową,

opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych for-

rodzinną i materialną pracowników, może naruszać

mach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy

przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej

funduszu świadczeń socjalnych; zgodnie bowiem z

lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na wa-

art. 8 ust. 1 tej ustawy przyznawanie ulgowych usług

runkach określonych umową.
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DLA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH
Przejęcie podmiotu powiązanego a obowiązek
sporządzenia dokumentacji podatkowej

zagranicznym lub w ich kontroli albo posiada udział
w kapitale tych podmiotów
– i jeżeli w wyniku takich powiązań zostaną ustalone
lub narzucone warunki różniące się od warunków, które

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lute-

ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku

go 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje

podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu

dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać,

przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie

gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody

prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w

danego podatnika oraz należny podatek określa się

roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość

bez uwzględnienia warunków wynikających z tych

2.000.000 euro:

powiązań.

dokonujący w roku podatkowym transakcji z pod-

W związku z powyższym powstały wątpliwości, czy

miotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i

podatnik, który w danym roku podatkowym przejął pod-

4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu

miot powiązany, z którym to przed przejęciem dokony-

(straty), lub

wał transakcji skutkujących obowiązkiem sporządzenia

ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunko-

dokumentacji podatkowych, jest obowiązany po tym

wych inne zdarzenia, których warunki zostały usta-

przejęciu sporządzać dokumentacje z tytułu transakcji

lone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w

z podmiotem przejętym. W kwestii tej wypowiedział

rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ

się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpre-

na wysokość ich dochodu (straty)

tacji indywidualnej z dnia 23 lutego 2018 r. (0111-KDI-

-są obowiązani do sporządzenia dokumentacji

B1-2.4010.413.2017.1.MM), w której to stwierdzono, że:

podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń, zwanej

„Fakt przeprowadzenia połączenia przez przejęcie Spółki

dalej „dokumentacją podatkową”. Natomiast w myśl art.

P. przez Wnioskodawcę w tym samym roku podatkowym,

11 ust. 1 tejże ustawy, jeżeli:

skutkujące złożeniem jednego zeznania podatkowego

1. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka or-

dla obu podmiotów, nie może kształtować pierwotnie

ganizacyjna niemająca osobowości prawnej, ma-

występującego obowiązku wynikającego z dokonanych

jąca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na

transakcji. Ustawodawca nie przewidział wyjątków w

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej

takim przypadku.

·

·

„podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnio-

lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem po-

skodawcy, zgodnie z którym wskazany w art. 9a ust. 1

łożonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ustawy CIT obowiązek dokumentacyjny nie dotyczy

lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale

podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami, z

tego przedsiębiorstwa, albo

którymi zostały połączone w tym samym roku podat-

2. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka orga-

kowym metodą łączenia udziałów bez zamykania ksiąg

nizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca

rachunkowych, w związku z czym Spółka nie ma obo-

miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd poza

wiązku dokumentacyjnego w odniesieniu do opisanych

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej

we wniosku transakcji w rozumieniu przepisów Ustawy

„podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpo-

CIT, jest nieprawidłowe”.

średnio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem

W związku z powyższym należy stwierdzić, że fakt

krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział

przejęcia podmiotu powiązanego i w konsekwencji

w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

złożenie jednego zeznania podatkowego, nie zwalnia

3. ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

podatników z obowiązku sporządzenia dokumentacji

organizacyjna niemająca osobowości prawnej rów-

podatkowych z tytułu transakcji dokonanych w roku

nocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział

podatkowym z podmiotem powiązanym przed operacją

w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem

przejęcia.
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PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Definicja legalna budynku

ślenie: „wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród
budowlanych« zawiera w istocie dwie cechy: wydzielenie

Pojęcia przegrody budowlanej, o którym mowa w

z przestrzeni i przegroda budowlana. Funkcją przegrody

art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lo-

budowlanej obiektu budowlanego ma być wyodręb-

kalnych, nie można zawężać do ściany w tradycyjnym

nienie tego obiektu z przestrzeni zewnętrznej w taki

rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią

sposób, gdzie da się co do zasady opisać, która część

również takie elementy struktury budynku, jak np. filary,

przestrzeni ogólnej należy do przestrzeni obiektu, a która

słupy czy kolumny, które w sensie konstrukcyjnym mogą

jest przestrzenią zewnętrzną w stosunku do obiektu, da

pełnić tę samą funkcję co ściana, i które strukturalnie

się określić położenie dowolnego obiektu, że znajduje się

wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni.

on w obiekcie lub w przestrzeni zewnętrznej poza obiek-

Takie stanowisko zawarł WSA w Białymstoku w

tem. Cechą elementów budowlanych, a więc i przegród

wyroku z dnia 22 maja 2018 r. (sygn. I SA/Bk 161/18). W

budowlanych jest co do zasady trwałość, a więc takie

uzasadnieniu Sąd podkreślił, że w orzecznictwie sądów

wydzielenie z przestrzeni przez przegrodę zewnętrzną

administracyjnych, ukształtował się już pogląd, zgodnie

ma charakter trwały. Aby przegrody miały charakter

z którym dla spełnienia przez obiekt budowlany prze-

budowlany, powinny być ujęte w procesie budowlanym,

słanki wydzielenia z przestrzeni za pomocą przegród

począwszy od etapu projektowania i powinny stanowić

budowlanych, nie jest konieczne zamknięcie obiektu ze

trwały element obiektu budowlanego, wykonany w

wszystkich stron. Ustalenie podstawy opodatkowania w

ramach prac budowlanych. Przegroda budowlana nie

podatku od nieruchomości jest możliwe, jeśli istniejące

musi być przy tym ścianą.”

przegrody – przy uwzględnieniu wszystkich kondygnacji
– zakreślają granice obiektu. Natomiast pojęcia przegrody budowlanej, o którym mowa w art. 1a ust. 1 pkt
1 ustawy, nie można zawężać do ściany w tradycyjnym
rozumieniu tego słowa, ale należy objąć tą kategorią
również takie elementy struktury budynku, jak np. filary,
słupy czy kolumny, które w sensie konstrukcyjnym mogą
pełnić tę samą funkcję co ściana, i które strukturalnie
wydzielają budynek lub jego część z przestrzeni.
W ocenie Sądu to techniczna konstrukcja całego
obiektu powinna stanowić miarodajne kryterium i punkt
odniesienia dla ustalenia, czy dany obiekt budowlany
– dla celów jego opodatkowania – jest, czy nie jest budynkiem. W wyroku wskazano: „Jeżeli z przyczyn funkcjonalnych dany budynek nie posiada trwałej ściany, lecz
jest możliwym jego wydzielenie z przestrzeni, powinien
zostać uznany za budynek. Wbrew zatem wywodom
zaprezentowanym w uzasadnieniu skargi, dany obiekt
nie musi zostać wydzielony z przestrzeni za pomocą
szczelnych przegród budowlanych ze wszystkich stron,

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

Agata Strocka

aby mógł zostać uznany za budynek w rozumieniu art.

Konsultant podatkowy

1a ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. Ściana nie musi bowiem służyć

tel. (22) 517 30 69

wyłącznie od odgradzania pewnej powierzchni od

agata.strocka@isp-modzelewski.pl

warunków atmosferycznych.” Dalej Sąd stwierdził: „Okre6
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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
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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

