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ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM
1. Aktualności

datku dochodowego od osób prawnych pod warunkiem
ich przeznaczenia na cele statutowe fundacji zbieżne z

Stawki VAT bez zmian

celami, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych.

W dniu 22 listopada 2018 r. Sejm RP uchwalił no-

Dochody fundacji z prowadzonej działalności

welizację ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

gospodarczej będą mogły korzystać ze zwolnienia z

towarów i usług, której konsekwencją jest utrzymanie

podatku dochodowego od osób prawnych pod wa-

na dotychczasowym poziomie stawek VAT, tj. 23% i 8%.

runkiem ich przeznaczenia na cele statutowe fundacji

Zgodnie z dodanym do ustawy z dnia 11 marca

(które muszą być zbieżne z celami, o których mowa w

2004 r. art. 146aa, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do

art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od

końca roku następującego po roku, dla którego wartość

osób prawnych, tj. celami preferowanymi przez usta-

relacji, o której mowa w art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 27

wodawcę). W zakresie stosowania przedmiotowego

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa

zwolnienia może pojawić się wątpliwość prawna co

niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5

do zakresu pojęcia „wydatkowanie” na cele statutowe.

tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:

W związku z obowiązkiem przeznaczenia dochodu na

1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13,

cele statutowe, w celu skorzystania przez podatników ze

art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2,
art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do
ustawy, wynosi 8%;
3) stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o której
mowa w art. 115 ust. 2, wynosi 7%;
4) stawka ryczałtu, o której mowa w art. 114 ust. 1,
wynosi 4%.
Z powyższej regulacji wynika, że okres stosowania
podwyższonych stawek VAT (23% i 8%) będzie uzależniony od określonych wskaźników:
–

relacji państwowego długu publicznego netto
do produktu krajowego brutto (o której mowa w
art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych) oraz

–

sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji
wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto
oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o
finansach publicznych).

2. Zdaniem eksperta
Kiedy dochody fundacji z prowadzonej działalności gospodarczej mogą być wolne od podatku dochodowego?
Dochody fundacji z prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły korzystać ze zwolnienia z po2

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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zwolnienia, wyrażany jest pogląd, w szczególności przez

– żadnych przeszkód, aby wykazać, że wszystkie wydatki

organy podatkowe, zgodnie z którym za koniecznością

takich podmiotów są pośrednio ponoszone dla realizacji

przestrzegania warunku bezpośredniego przeznaczenia

celów statutowych. Nie można przyjąć, że taki był za-

i wydatkowania dochodu na cele statutowe przemawia

miar ustawodawcy. Przeczy temu treść analizowanych

wzgląd, że przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby

przepisów i sama istota ulg podatkowych, jako wyjątku

de facto do całkowitego zwolnienia od opodatkowania

od zasady powszechności i równości opodatkowania.

wszelkich dochodów podmiotów, o których mowa w

Andrzej Łukiańczuk

art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Nie ma bowiem – w ich opinii

Doradca podatkowy

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
I INTERPRETACJE PODATKOWE
1. Wyroki sądów administracyjnych
Doręczenie postanowienia jako warunek skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT.

tu, określonego w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (...), konieczne było
przed upływem tego terminu doręczenie podatnikowi
postanowienia naczelnika urzędu skarbowego przedłużającego termin, czy też wystarczyło jeśli przed upływem

Określony w art. 87 ust. 2 w związku z ust. 6 u.p.t.u.

terminu do dokonania zwrotu to postanowienie zostało

termin zwrotu różnicy podatku został przedłużony, jeżeli

wydane (sporządzone i podpisane), ewentualnie, w

przed jego upływem podatnikowi doręczono postano-

przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora

wienie naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu

pocztowego, także przekazane temu operatorowi w

terminu zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia

celu doręczenia?”. Wprawdzie uchwała w tej sprawie nie

weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ra-

została podjęta, jednak przedmiotowa kwestia została

mach czynności sprawdzających.

rozstrzygnięta wyrokiem z dnia 23 kwietnia 2018 r. sygn.

Jak stwierdził WSA w Warszawie w wyroku z dnia 29

akt I FSK 255/17, wydanym w składzie siedmiu sędziów

października 2018 r. (III SA/Wa 435/18): „Niewątpliwie na

NSA. Z uzasadnienia tego wyroku wynika, że termin do

tle art. 87 ust. 2 ustawy o VAT pojawia się pytanie, czy

zwrotu różnicy podatku może być przedłużony, ale tylko

warunkiem skutecznego przedłużenia terminów (60 dni

wówczas, gdy przed jego upływem podatnikowi dorę-

– art. 87 ust. 2 ustawy o VAT oraz 25 dni – art. 87 ust. 6

czono postanowienie naczelnika urzędu skarbowego o

ustawy o VAT) jest doręczenie podatnikowi postanowie-

przedłużeniu terminu zwrotu różnicy podatku do czasu

nia naczelnika urzędu skarbowego przed ich upływem,

zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokony-

nadanie przed upływem tych terminów postanowienia

wanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli

w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego

podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Pra-

podatkowego.

wo pocztowe, czy też wystarczy samo wydanie przed

WSA podzielił stanowisko zawarte w wyroku Naczel-

upływem tych terminów przez naczelnika urzędu skar-

nego Sądu Administracyjnego zapadłym w składzie sied-

bowego postanowienia w tym przedmiocie.”

miu sędziów z dnia 23 kwietnia 2018 r., zgodnie z którym

Powyższy problem prawny okazał się na tyle istotny,

w stanie prawnym obowiązującym w 2015 r., określony

że postanowieniem z dnia 16 listopada 2017 r. sygn. akt I

w art. 87 ust. 2 w związku z ust. 6 ustawy o VAT termin

FSK 255/17 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do

zwrotu różnicy podatku został przedłużony, jeżeli przed

rozpoznania składowi siedmiu sędziów NSA następujące

jego upływem podatnikowi doręczono postanowienie

zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości:

naczelnika urzędu skarbowego o przedłużeniu terminu

„Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2015 r. dla

zwrotu różnicy podatku do czasu zakończenia wery-

zachowania terminu do przedłużenia zwrotu różnicy

fikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach

podatku w celu zweryfikowania zasadności tego zwro-

czynności sprawdzających. Zdaniem Sądu powyższą
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ocenę należy zastosować również w niniejszej sprawie,

numeru identyfikacji podatkowej. Konsekwencją de-

tj. w stanie prawnym obowiązującym w 2017 r., gdyż

cyzji administracyjnej o nadaniu numeru NIP, jest jed-

stosowne przepisy prawa nie uległy w tym zakresie ta-

noznaczna identyfikacja podmiotu poprzez jego NIP,

kiej zmianie, która uzasadniałaby odejście od wykładni

nazwę i adres.

zastosowanej przez NSA w omawianym wyroku.

Jednocześnie stosownie do art. 160 ust. 3 ustawy o

Uwzględniając powyższe, WSA podkreślił, że jeżeli

VAT osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się

podatnikowi nie doręczono postanowienia o przedłuże-

jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r.

niu terminu zwrotu różnicy podatku przed upływem ter-

we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podat-

minu przewidzianego w art. 87 ust. 2 lub w ust. 6 ustawy

kowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału),

o VAT, to tym samym ma on uprawnione przekonanie, że

który przestał być wyodrębnionym podatnikiem – w

zwrot różnicy podatku nastąpi w terminie 60 dni (ust. 2)

zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług.

lub 25 dni (ust. 6) od dnia złożenia rozliczenia, lub w ter-

Zatem z dniem 1 maja 2004 r. oddział jako forma or-

minie wskazanym w ostatnio wydanym postanowieniu

ganizacyjna przestał być odrębnym podatnikiem podat-

przedłużającym termin zwrotu.

ku od towarów i usług i jest obowiązany we wszystkich

2. Interpretacje podatkowe

sprawach związanych z rozliczeniem podatku VAT do
posługiwania się NIP-em jednostki macierzystej.
Z uwagi na powołane przepisy art. 106e ustawy

Fakturowanie przez oddział przedsiębiorcy zagranicznego

o VAT oraz przytoczone przepisy ustawy o NIP należy
uznać, że podmiotem identyfikowanym na podstawie
numeru identyfikacji podatkowej jest jednostka macie-

Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia

rzysta. Tym samym jest ona obowiązana do podawania

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług faktura

swojej nazwy wraz z numerem identyfikacji podatkowej

powinna zawierać m.in. imiona i nazwiska lub nazwy

oraz adresem na wszelkich dokumentach związanych z

podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy

wykonywaniem zobowiązań podatkowych.

oraz numer, za pomocą którego podatnik jest zidenty-

Prawidłowość materialno-prawna faktury zachodzi,

fikowany na potrzeby podatku, z zastrzeżeniem pkt 24

jeżeli odzwierciedla ona prawdziwe zdarzenie gospodar-

lit. a.

cze. Nie można uznać za prawidłową fakturę, gdy wska-

W związku z powyższym powstały wątpliwości,

zuje ona, co prawda zaistniałe zdarzenie gospodarcze,

czy oddział przedsiębiorcy zagranicznego wystawiając

ale które wystąpiło między innymi podmiotami. (…)

fakturę może wskazać swoją nazwę i adres oraz numer

prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać dane

identyfikacji podatkowej jednostki macierzystej (przed-

jednostki macierzystej (Spółki) z jej danymi adresowymi

siębiorcy zagranicznego). Kwestia ta została poruszona

i numerem NIP. Nie ma zaś konieczności wskazywania na

w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Infor-

fakturze nazwy oraz adresu Oddziału. Faktury jedynie do-

macji Skarbowej z dnia 6 listopada 2018 r. (0114-KDIP-

datkowo w celu łatwiejszej identyfikacji oprócz danych

1-2.4012.673.2018.1.RD). Jak wskazał Organ: „ (…)numer

identyfikacyjnych Spółki, mogą zawierać informacje

identyfikacji podatkowej nie może być używany w ode-

pozwalające na identyfikację Oddziału (np. nazwę jaką

rwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji o

posługuje się w obrocie gospodarczym oraz jego adres).

nadaniu numeru identyfikacji podatkowej. Należy także

Jak wskazano wyżej konsekwencją decyzji admi-

wskazać, że numer identyfikacji podatkowej może być

nistracyjnej o nadanie numeru NIP jest jednoznaczna

przypisany wyłącznie jednemu podatnikowi (płatniko-

identyfikacja podmiotu poprzez jego NIP, nazwę i adres.

wi). Zgodnie bowiem z zapisem art. 11 powołanej ustawy

Zatem zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 3-5 ustawy o VAT,

o NIP, podatnik jest zobowiązany do podawania numeru

Wnioskodawca winien wykazywać na fakturach nazwę

identyfikacji podatkowej na wszelkich dokumentach

i adres jednostki macierzystej wraz z numerem identyfi-

związanych z wykonywaniem zobowiązań podatko-

kacji podatkowej (numerem VAT) jednostki macierzystej.

wych oraz niepodatkowych należności budżetowych,

Natomiast adres Oddziału może zostać umieszczony na

do których poboru obowiązane są organy podatkowe

fakturze jako informacja dodatkowa.

lub celne. Inaczej rzecz ujmując identyfikacja danego

Wnioskodawca dla rozliczania podatku VAT przy

podmiotu, a tym samym wynikających z tego tytułu

wystawianiu faktur za prawidłowe uważa posługiwanie

obowiązków odbywa się na podstawie nadanego mu

się numerem NIP przedsiębiorcy zagranicznego jednak
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jednocześnie za prawidłowe uważa na fakturach zawie-

przepisów z zakresu ustawy o podatku dochodowym

ranie nazwy oraz danych adresowych jedynie Oddziału

od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym

bez jednoczesnego wskazywania nazwy oraz danych

od osób fizycznych, nie sformułował pytań dotyczących

adresowych jednostki macierzystej.

interpretacji przepisów z zakresu ustawy o podatku

(…) Jednocześnie Organ zaznacza, że niniejsza
interpretacja rozstrzyga tylko i wyłącznie w zakresie

dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz nie
dokonał stosownej opłaty”.

prawidłowości danych zawartych na fakturze w celu

Reasumując należy stwierdzić, że oddział przed-

rozliczania podatku VAT. Natomiast nie rozstrzyga w

siębiorcy zagranicznego wystawiając fakturę powinien

zakresie przepisów ustawy o podatku dochodowym

wskazać dane, takie jak nazwa, adres i numer NIP, jed-

od osób prawnych (CIT) czy też przepisów ustawy o po-

nostki macierzystej (przedsiębiorcy zagranicznego).

datku dochodowym od osób fizycznych (PIT), ponieważ

Nazwa i adres oddziału mogą być wskazane jedynie jako

Wnioskodawca nie wskazał, że oczekuje interpretacji

dodatkowe informacje.

DLA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH
Przelew środków pieniężnych pomiędzy spółką a jej
zagranicznym oddziałem jest neutralny podatkowo

zagraniczny. Posiadający siedzibę w Polsce Oddział nie
stanowi więc odrębnego podmiotu podatkowego w
stosunku do Spółki posiadającej siedzibę w Republice

Przelew środków pieniężnych pomiędzy spółką a
jej zagranicznym oddziałem jest neutralny podatkowo.

Czeskiej, ale stanowi jedynie organizacyjnie i majątkowo
wyodrębnioną część Spółki.

Taki też pogląd wyrażają organy podatkowe. Przy-

Dochody wykazywane przez Oddział pozostają więc

kładowo w interpretacji indywidualnej z dnia 8 czerwca

dochodami tej Spółki. Oznacza to, że pomimo swojej

2016 r. (IBPB-1-3/4510-400/16/TS) Dyrektor Izby Skarbo-

odrębności w stosunku do jednostki macierzystej, Od-

wej w Katowicach stwierdził, że: „ (…) Mając na uwadze

dział nie jest z punktu widzenia prawa podatkowego

powyższe należy stwierdzić, że transakcja polegająca

samodzielnym podmiotem.

na przekazaniu na konto jednostki macierzystej środ-

Zatem, zauważyć należy, że opisane we wniosku

ków Oddziału i ich zwrot będzie transakcją neutralną

transakcje nie spełniają kryteriów do uznania ich odpo-

podatkowo.

wiednio za koszty oraz przychody podatkowe, gdyż są

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że utwo-

przeprowadzane w ramach jednego podmiotu gospo-

rzenie na terytorium danego państwa zakładu, nie

darczego. Reasumując, przelew środków pieniężnych z

powoduje powstania nowego podmiotu podatkowego

rachunku Oddziału w Polsce na rachunek jednostki ma-

w tym państwie. Zakład nie jest podmiotem podatko-

cierzystej w Czechach i powrotny przelew do Oddziału

wym, gdyż podmiotem takim pozostaje przedsiębiorca

w Polsce dla Wnioskodawcy jest neutralny podatkowo.”

INFORMACJE DLA PŁATNIKÓW ZUS
Limit na składki ZUS bez zmian

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał sprawę na

W dniu 14 listopada 2018 r. Trybunał Konstytucyjny

wniosek Prezydenta z dnia 5 stycznia 2018 r., który miał

wyrokiem o sygn. akt Kp 1/18 orzekł, że zmiany w prze-

wątpliwości dotyczące trybu zaopiniowania projektu

pisach znoszących limit 30-krotności na składki ZUS są

przez Radę Dialogu Społecznego, związki zawodowe

niezgodne z Konstytucją.

oraz organizacje pracodawców. TK orzekł, że ustawa z
5
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dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie

ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych

Kancelarii Prezydenta: „W myśl art. 122 ust. 4 Konstytucji

ustaw jest zgodna z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej

RP, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odmawia pod-

Polskiej.

pisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za

Z przepisu tego wynika, że Rzeczpospolita Polska

niezgodną z Konstytucją. Oznacza to, że postępowanie

jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczy-

ustawodawcze uległo zamknięciu, a ustawa z dnia 15

wistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. W

grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń

tym samym wyroku TK orzekł, że nowelizacja jest nie-

społecznych oraz niektórych innych ustaw nie wejdzie

zgodna z art. 7 Konstytucji, który stanowi, że organy

do systemu prawnego.”.

władzy publicznej działają na podstawie i w granicach

Trybunał Konstytucyjny nie oceniał merytorycznie

prawa. W pozostałym zakresie postępowanie zostało

rozwiązań prawnych zaproponowanych w zakwestio-

umorzone.

nowanej ustawie.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Realizowanie funkcji mieszkaniowej jako warunek
stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości

uznał również opodatkowanie z zastosowaniem stawek
dla budynków tzw. pozostałych. Tego rodzaju stawki
mają zastosowanie bowiem wobec budynków, które

W wyroku WSA w Gliwicach z dnia 17 października

nie mogą zostać zakwalifikowane do innych zbiorów,

2018 r. (sygn. I SA/Gl 265/18) wskazano, że brak realizacji

wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a – d) ustawy.

w tymże miejscu funkcji mieszkaniowej wyklucza opo-

Tymczasem, organy miały podstawy, aby w przedmio-

datkowanie tego obiektu według stawek przewidzianych

towej sprawie zastosować stawki przewidziane w art. 5

w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach

ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy – to jest stawki przewidziane

lokalnych. Sąd rozstrzygał kwestię zastosowania prawi-

dla budynków związanych z prowadzeniem działalności

dłowej stawki podatku od nieruchomości przy opodat-

gospodarczej. Także przejściowe niewykorzystywanie

kowaniu budynku kina.

obiektu do prowadzenia działalności gospodarczej nie

W uzasadnieniu przedstawionego rozstrzygnięcia

sprzeciwia się opodatkowaniu go według stawek zasto-

WSA podkreślił, że zarzuty skargi zmierzające do opo-

sowanych przez organy (por. wyrok NSA z 14 listopada

datkowania kina według stawek przewidzianych dla

2014 r., II FSK 3049/12). W związku z tym, nie ma znacze-

budynków mieszkalnych jest bezpodstawne. Podkre-

nia, czy podatnik oferował kino do wynajmu i czy sam

ślono, że dla zakwalifikowania budynku do kategorii

posiada kompetencje do prowadzenia kina.

budynków mieszkalnych decydujące znaczenie ma
kryterium zaspokajania podstawowych potrzeb mieszkaniowych. W przedmiotowej sprawie nie ulegało
natomiast wątpliwości, że budynek kina nie realizuje
potrzeb mieszkaniowych, a w kartotece budynków
jest oznaczony jako budynek oświaty, nauki i kultury
oraz budynek sportowy. Przeprowadzone przez organ
oględziny potwierdziły, że znajduje się w nim oprzyrzą-

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

dowanie właściwe dla prowadzenia kina. Brak realizacji
w danym momencie funkcji mieszkaniowej uznano za
niemające znaczenia w sprawie.
Mając powyższe na uwadze, Sąd wykluczył możliwość opodatkowanie obiektu według stawek przewidzianych w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy. Jako niezasadne
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Agata Strocka
Konsultant podatkowy
tel. (22) 517 30 69
agata.strocka@isp-modzelewski.pl
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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

