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ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM
1. Aktualności

deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty – właściwego urzędu skarbowego. W zawiadomieniu muszą

Nowe rozporządzenie dotyczące wniosku o zwrot
podatku dochodowego od osób fizycznych

znajdować się też informacje dotyczące kwoty korekty
i danych dłużnika. Po nowelizacji natomiast nie będzie
już wymogu dołączania zawiadomienia, co ma stanowić

Opublikowano projekt rozporządzenia (z dnia 14

znaczące uproszczenie dla podatników. Informacja na

listopada 2018 r.) Ministra Finansów w sprawie sposobu

temat korzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi

przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicz-

wobec konkretnych faktur ma wynikać już z samej struk-

nej wniosku o zwrot podatku dochodowego od osób

tury nowego pliku JPK_VAT.

fizycznych, który przewiduje obowiązek przesyłania
wniosków przez internet, z uwzględnieniem potrzeb
bezpieczeństwa i z wykorzystaniem odpowiedniej
struktury logicznej.

Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 1 lipca
2019 r.

2. Zdaniem eksperta

Celem przedmiotowego rozporządzenia jest wykonania delegacji zawartej w art. 44f ust. 17 ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jakie warunki należy spełnić, aby zastosować 50%
koszty pracownicze?

W uzasadnieniu wskazuje się, że wnioski o zwrot podatku będą przesyłane za pomocą środków komunikacji

Zagadnienie warunków, które należy spełnić aby do

elektronicznej w postaci elektronicznej odpowiadającej

przychodu pracownika zastosować 50% koszty uzyska-

strukturze logicznej. Struktura logiczna postaci elektro-

nia przychodu jest złożone i od lat wywołuje wątpliwości.

nicznej tych wniosków będzie dostępna w Biuletynie

Warunkiem zastosowania stawki kosztów uzyskania

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu

przychodów w wysokości 50% (także w obecnym stanie

obsługującego ministra właściwego do spraw finansów

prawnym) są następujące uwarunkowania: Warunkiem

publicznych.

zastosowania stawki kosztów uzyskania przychodów w

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia
2019 r.

wysokości 50% (także w obecnym stanie prawnym) są
następujące uwarunkowania:
1. Pracownik jest twórcą.

Zmiana przepisów dotyczących dokonywania korekty w podatku od towarów i usług

2. Pracownik uzyskuje przychód z tytułu stworzenia
utworu lub artystycznego wykonania w rozumieniu
powołanej ustawy o prawie autorskim, albo z tytułu

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt

korzystania z praw autorskich do tegoż utworu, bądź

ustawy (z dnia 30 listopada 2018 r.) o zmianie ustawy

z tytułu rozporządzenia tymi prawami (dotyczy to

o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordyna-

także korzystania przez artystów wykonawców z

cja podatkowa, który zakłada wprowadzenie nowych

praw pokrewnych lub rozporządzania tymi prawa-

przepisów dotyczących dokonywania korekty podstawy

mi). Przychód powinien być bezpośrednio związany

opodatkowania i należnego podatku. Zmiany będą doty-

z korzystaniem z praw pokrewnych przez artystę

czyć ust. 5 i 8 w art. 89a ustawy o podatku od towarów i

wykonawcę bądź rozporządzania nimi.

usług. Przepisy te odnoszą się do sposobu dokonywania

3. Konieczne jest rozróżnienie wynagrodzenia na część

korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego

związaną z wykonywaniem obowiązków pracow-

względem wierzytelności, których nieściągalność została

niczych i część określającą honorarium, związaną z

uprawdopodobniona.

korzystaniem z tych praw.

Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, zgod-

4. Nie jest wystarczające wyróżnienie w umowie o

nie z aktualnym brzmieniem przepisu wierzyciel jest

pracę części czasu pracy przeznaczonej na pracę

zobowiązany do zawiadomienia o korekcie – wraz z

twórczą, gdyż z takiego wyróżnienia nie wynika,
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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.

czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał i czy w

z rzeczywiście powstałym lub mającym powstać

związku z jego eksploatacją wypłacono honorarium.

utworem i w końcu, czy w związku z jego eksploata-

5. Nie wyklucza się możliwości określenia wielkości

cją wypłacono honorarium. Dodatkowo wskazać na-

honorarium w innych niż umowa o pracę, uregulo-

leży na pojawiający się pogląd – wyrażony w wyroku

waniach obowiązujących określonego pracodawcę

WSA w Poznaniu z dnia 29 listopada 2016 r. (I SA/Po

i jego pracowników – na przykład w regulaminie

657/16), że jeżeli z umowy wynika, jaka część wyna-

wynagradzania, czy też zawartych w trakcie trwania

grodzenia należna jest za pracę twórczą, to płatnik

stosunku pracy aneksach do umowy o pracę.

może stosować 50% koszty uzyskania przychodów

6. Dokumentacja pracodawcy powinna umożliwiać

bez konieczności ewidencji prac twórczych.

wyodrębnienie tej części czasu pracy, która przezna-

Andrzej Łukiańczuk

czona jest na pracę twórczą i powiązanie tego czasu

Doradca podatkowy

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
I INTERPRETACJE PODATKOWE
1. Wyroki sądów administracyjnych
Czy przekazanie nieodpłatne przez inwestora wykonawcy placu budowy jest świadczeniem nieodpłatnym dla wykonawcy?

jęcie świadczeń nieodpłatnych nie zostało zdefiniowane
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego
przyjmuje się, że przez nieodpłatne świadczenie należy
rozumieć te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia
gospodarcze w działalności gospodarczej, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub

Nie można uznać świadczeń inwestora polegających

inną formą ekwiwalentu, przysporzenie w majątku tej

na przekazania placu budowy wykonawcy za nieodpłat-

osoby mające konkretny wymiar finansowy (np. wyrok

ne (bez jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego ze

NSA z dnia 19 stycznia 2000 r., sygn. akt I SA/Wr 880/98

strony wykonawcy).

lub z dnia 22 marca 2001 r., sygn. akt I SA/Gd 2027/98).

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego in-

Zasadniczo przyjmuje się więc, że świadczenie otrzymy-

westor „nieodpłatnie” udostępnienia wykonawcy teren

wane jest nieodpłatnie wówczas, gdy nie jest związane

w celu umożliwienia realizacji robót Inwestycyjnych. Po-

z żadnym świadczeniem wzajemnym.
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W tym stanie faktycznym czynnościom, do których

nia i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania

„nieodpłatnie” zobowiązała się inwestor, odpowiadać

ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych

będzie świadczenie wykonawcy polegające na wyko-

od podatków następuje w drodze ustawy, co wynika z

nania za wynagrodzeniem określonych czynności. Nie

art. 217 Konstytucji. Tym samym, każdy wyjątek od za-

można więc uznać świadczeń inwestora za nieodpłatne

sady powszechności opodatkowania (w tym także ulga

(bez jakiegokolwiek świadczenia wzajemnego ze strony

podatkowa) nie może być interpretowany dowolnie,

wykonawcy).

ani uzupełniany w drodze interpretacji o treść, której

2. Interpretacje podatkowe

nie zawiera.
Ustawodawca w art. 232 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn.

Bony na artykuły spożywcze wydane pracownikom
a obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy

zm.) nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia
nieodpłatnie pracownikom zatrudnionym w szczególnie uciążliwych warunkach odpowiednich posiłków i

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy z dnia 26

napojów ze względów profilaktycznych. Rodzaje tych

lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

posiłków i napojów oraz wymagania, które powinny

wolne od podatku dochodowego są wartość otrzyma-

spełnić, a także przypadki i warunki ich wydawania

nych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów,

określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia

kuponów lub innych dowodów uprawniających do

28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i

uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożyw-

napojów (Dz. U. Nr 60, poz. 279).

czych lub napojów bezalkoholowych, w przypadku gdy

Przepisy § 2 ww. rozporządzenia odnoszą się do

pracodawca, mimo ciążącego na nim obowiązku wyni-

posiłków profilaktycznych i regulują dwie sprawy. Po

kającego z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy,

pierwsze, określają procentowe wymagania co do skład-

nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków,

ników takich posiłków oraz ich wartości kalorycznej –

artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych.

posiłki powinny zawierać około 50-55% węglowodanów,

W związku z powyższym powstały wątpliwości czy

30-35% tłuszczów, 15% białek oraz posiadać wartość

wydanie pracownikom bonów na artykuły spożywcze

kaloryczną około 1.000 kcal (§ 2 ust. 1). Jedynie posiłki,

generuje obowiązek poboru zaliczki na podatek docho-

które wymagania te spełniają mogą oddziaływać profi-

dowy. W kwestii tej wypowiedział się Dyrektor Krajowej

laktycznie, a tym samym służyć realizacji zakładanego

Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z

celu regulacji. Po drugie, przepisy dopuszczają dwie

dnia 22 listopada 2018 r. (0115-KDIT2.4011.361.2018

alternatywne formy wykonania obowiązku zapewnie-

.2.HD). Jak wskazał organ w powyższej interpretacji:

nia posiłków profilaktycznych, jeżeli pracodawca nie

„ (…) korzystanie z każdej preferencji podatkowej, w

ma możliwości wydania takich posiłków ze względu

tym zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w

na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub

sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określo-

ze względów organizacyjnych (§ 2 ust. 2). Pracodawca

ne w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej

może wówczas zapewnić korzystanie z takich posiłków

preferencji. Wszelkie zwolnienia podatkowe są bowiem

w punktach gastronomicznych albo przyrządzanie

odstępstwem od zasady powszechności opodatkowania,

posiłków przez pracownika we własnym zakresie z

a przepisy dotyczące zwolnień podatkowych powinny

otrzymanych produktów.

być interpretowane ściśle, zgodnie przede wszystkim z

Ponadto przepisy ww. rozporządzenia dotyczą

ich wykładnią językową. Wykluczone jest w tym wypad-

również czasowego aspektu wykonania obowiązku

ku stosowanie wykładni rozszerzającej jak i zawężającej.

zapewnienia posiłków i napojów profilaktycznych.

W przedmiocie stosowania wszelkiego rodzaju ulg

Naczelną zasadę w tym zakresie ustanawia § 6 ust.

podatkowych trzeba mieć na względzie także art. 84

1 rozporządzenia, zgodnie z którym posiłki i napoje

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

wydawane są pracownikom w dniach wykonywania

1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.), zgodnie z

prac uzasadniających ich wydawanie. Biorąc zatem pod

którym każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów

uwagę, że zasadniczą przesłanką obowiązku zapewnie-

świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych

nia posiłków i napojów jest zatrudnienie pracownika

w ustawie. Nakładanie podatków, innych danin publicz-

w warunkach szczególnie uciążliwych, przez dni wy-

nych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowa-

konywania prac uzasadniające ich wydawanie należy
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rozumieć dni, w których pracownicy ci wykonują pracę

cą stosunku pracy. Spółka nie będzie miała wiedzy i

w szczególnie uciążliwych warunkach (w rozumieniu §

kontroli co do tego, czy wybrane posiłki lub artykuły

3 i 4 tego rozporządzenia). Dalsze przepisy § 6 rozporzą-

spożywcze spełniają normy określone dla posiłków

dzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów

profilaktycznych. W związku z tym tenże przychód nie

ustanawiają szczegółowe zasady dotyczące osobno pory

korzysta ze zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1

wydawania posiłków (§ 6 ust. 2) oraz pory dostępu do

pkt 11b ww. ustawy, wobec czego dochód z tego tytułu

napojów profilaktycznych (§ 6 ust. 3). Posiłki powinny być

jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób

wydawane w czasie regulaminowych przerw w pracy, w

fizycznych tak jak każdy inny dochód ze stosunku pracy.

zasadzie po 3-4 godzinach pracy.

Samo zastrzeżenie, że za kupony żywieniowe nie będzie

(…) Z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o

można kupić takich produktów jak np. artykuły przemy-

podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że

słowe i budowlane, alkohol, paliwo, papierosy, odzież,

wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzyma-

obuwie, itp. – nie uprawnia do zastosowania zwolnienia.

nych przez pracowników bonów, talonów, kuponów lub

Omawiane zwolnienie nie odnosi się bowiem do jakich-

innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich

kolwiek posiłków, artykułów spożywczych i napojów

podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów

bezalkoholowych, lecz do posiłków profilaktycznych,

bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo

które muszą mieć odpowiedni skład i kaloryczność –

ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów o

co wynika z przepisów o bezpieczeństwie i higienie

bhp, nie ma możliwości wydania pracownikom posiłków,

pracy, do których odwołuje się analizowany przepis art.

artykułów lub napojów. Wobec tego stwierdzić należy,

21 ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od

że w sytuacji, gdy pracodawca nie ma kontroli nad tym

osób fizycznych. Nie bez znaczenia jest również pora

jakie posiłki lub produkty spożywcze są kupowane przez

ich wydawania – szczegółowo określona w przepisach

pracownika i czy produkty te istotnie mają służyć przygo-

rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i

towaniu przez niego właściwego posiłku spełniającego

napojów – uwzględnia ona bowiem rolę, jaką powinny

normy określone w powołanym wyżej rozporządzeniu

spełniać posiłki i napoje profilaktyczne”.

w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – brak

Reasumując należy stwierdzić, że aby wydane pra-

jest możliwości zastosowania przewidzianego w art. 21

cownikom bony na artykuły spożywcze mogły korzystać

ust. 1 pkt 11b ustawy o podatku dochodowym od osób

ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 11b

fizycznych zwolnienia przedmiotowego.

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r., muszą dotyczyć produk-

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w

tów określonych w powołanym rozporządzenia Rady

przedstawionej we wniosku sytuacji wartość kuponów

Ministrów. W przypadku, gdy pracownik będzie miał

żywieniowych na zakup posiłków stanowi dla tychże

swobodę w zakresie wyboru odebranych w zamian z

pracowników przychód – uregulowany w art. 12 ust.

bon artykułów spożywczych i formy ich wykorzystania,

1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

należy stwierdzić, że przedmiotowe zwolnienie nie bę-

– mający swoje źródło w łączącym ich z Wnioskodaw-

dzie mieć zastosowania.

DLA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH
Czy nabycie udziałów poniżej ceny nominalnej jest
przychodem podatkowym?

powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego, albo funduszu
statutowego w banku państwowym, albo funduszu

Bez znaczenia dla nabywcy jest – na gruncie podatku
dochodowego od osób prawnych – nabycie udziałów po
cenie niższej niż ich wartość nominalna.

organizacyjnego ubezpieczyciela.
Z powyższego wynika, że nabyte przykładowo w
związku z wniesieniem ich jako wkładu niepieniężnego

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

nie będą stanowić przychodu podlegającego opodat-

dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie

kowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub

Bez znaczenia dla nabywcy jest – na gruncie podatku
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dochodowego od osób prawnych – nabycie ich po cenie

się jednak – zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 11 powołanej

niższej niż ich wartość nominalna.

ustawy – dopłat wnoszonych do spółki, jeżeli ich wnie-

Należy dodatkowo wskazać, że w przypadku, gdy

sienie następuje w trybie i na zasadach określonych w

udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

odrębnych przepisach, kwot i wartości stanowiących

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

nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów (akcji),

po cenie wyższej od ich wartości nominalnej, wartość

otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał

owej nadwyżki (tzw. agio emisyjne) przekazywana jest

zapasowy, oraz w spółdzielniach i ich związkach – warto-

na kapitał zapasowy spółki. Do przychodów nie zalicza

ści wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy.

INFORMACJE DLA PŁATNIKÓW ZUS
Niższe składki ZUS dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy osiągający niższe przychody nie będą

Z dniem 1 stycznia 2019 roku przedsiębiorcy będą

musieli opłacać składek od 60% przeciętnego miesięcz-

opłacać niższe składki ZUS- możliwość opłacania niż-

nego wynagrodzenia. W stosunku do przedsiębiorców

szych stawek ZUS zależeć będzie od przychodów, jakie

osiągających niskie przychody podstawa wymiaru

przedsiębiorcy osiągnęli. Osoby prowadzące jednooso-

składki uzależniona będzie od osiągniętego przez nich

bową działalność gospodarczą jak również osoby z nimi

w roku ubiegłym przychodu.

współpracujące po spełnieniu określonych przesłanek
będą również mogły skorzystać z niższej składki ZUS.
Prawo do skorzystania będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą

Opłacanie składek w wysokości uzależnionej od
przychodów będzie możliwe w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz
osoby z nimi współpracujące

oraz tym którzy już ją prowadzą Ci którzy prowadzili dzia-

Osoby te będą korzystać z preferencji stawek, je-

łalność gospodarczą przez cały ubiegły rok będą mogli

żeli kwota rocznych przychodów w roku ubiegłym nie

skorzystać z ulgi w płaceniu składek pod warunkiem, że

przekroczy 30 – krotności minimalnego wynagrodzenia

roczna kwota osiągniętych przez nich w roku ubiegłym

obowiązującego w grudniu tego roku oraz prowadziły

przychodów nie przekroczyła 30 –krotności minimalne-

one działalność gospodarczą w roku ubiegłym przez co

go wynagrodzenia obowiązującego w 2018 roku.

najmniej 60 dni kalendarzowych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Możliwość uznania danego obiektu za budynek

wym mamy do czynienia z budynkiem, czy budowlą.
Błędny jest bowiem pogląd o wiążącym charakterze

Przedmiotem sporu, którego rozstrzygnięcie zawar-

ewidencji gruntów i budynków w zakresie zaliczenia

to w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 14 listopada 2018 r.

obiektu budowlanego do określonej kategorii. Wynika

(I SA/Gl 724/18) było ustalenie przedmiotu podatkowa-

to z faktu, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

nia podatkiem od nieruchomości. W sprawie pojawiły się

ustanawia własną definicję budynku, wskazującą wśród

wątpliwości, czy obiekt będący własnością skarżącego,

konstytutywnych elementów przegrody budowlane

określony w ewidencji budynków jako „zbiorniki, silosy,

oraz fundament, zaś na gruncie ustawy o ustawy Prawo

budynki magazynowe”, jest budynkiem czy też budowlą.

geodezyjne i kartograficzne do budynków zaliczane

Sąd podkreślił, że ewidencja gruntów i budynków

są także obiekty nie posiadające takich przegród, czy

nie może przesądzać o tym, czy na gruncie podatko6

fundamentu.

OD DNIA 30 LISTOPADA 2018 R. DO DNIA 6 GRUDNIA 2018 R.
W uzasadnieniu wyroku wskazano, że zadaniem

danymi ewidencji gruntów i budynków w zakresie doty-

organu podatkowego jest ustalenie w ramach toczące-

czącym zaliczania obiektu budowlanego do określonej

go się postępowania, czy dany obiekt budowlany jest

kategorii (budynków lub budowli).

budynkiem, czy też budowlą w rozumieniu przepisów

Sąd podkreślił, że ustalenie właściwej podstawy

ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dopiero po

opodatkowania w przypadku przedmiotowego obiektu

ustaleniu, że obiekt jest budynkiem w znaczeniu ustawy

będzie możliwe dopiero gdy zostanie określony jego

podatkowej, dane zawarte w ewidencji gruntów i budyn-

rodzaj. Brak któregokolwiek z elementów wymienionych

ków będą miały (w odniesieniu do funkcji budynku, jego

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

powierzchni), charakter wiążący. Oznacza to, że organ

lokalnych będzie wykluczał możliwość uznania danego

podatkowy przy wymiarze podatku nie jest związany

obiektu za budynek.

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
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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
Dyrektor Generalny
do spraw Postępowań Podatkowych
Jacek Aninowski
tel. 22 517 30 87
e-mail: jacek.aninowski@isp-modzelewski.pl
Departament Prawny
Jacek Pyssa
tel. 22 517 30 67, 501 455 500
e-mail: jacek.pyssa@isp-modzelewski.pl
Biuro Obsługi Sporów Podatkowych
Katarzyna Wawrzonkiewicz
dyrektor biura
tel. 22 517 30 76
e-mail: biuro.obslugi@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
Dział Marketingu
Andrzej Sarna
dyrektor
tel. 22 517 30 86, 501 603 907
e-mail: andrzej.sarna@isp-modzelewski.pl
Dział Wydawnictw
Robert Fajkowski
kierownik
tel. 22 517 30 60 wew. 141
e-mail: robert.fajkowski@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
Jarosław Stefaniak
Wiceprezes Zarządu
Biegły Rewident Nr ew. 10832

Beata Pytkowska
Członek Zarządu
Biegły Rewident Nr ew. 12391

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 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

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

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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