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ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM
1. Aktualności

oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego (o której mowa w art. 112aa ust. 5 ustawy o

Utrzymanie stawek VAT

finansach publicznych).
Minister właściwy do spraw finansów publicznych

Zgodnie z dodanym do ustawy z dnia 11 marca

ogłasza w drodze obwieszczenia informacje o końcu

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

okresu obowiązywania podwyższonych stawek podat-

końca roku następującego po roku, dla którego wartość

ku. Obwieszczenie powinno być publikowane do dnia

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

31 października roku poprzedzającego rok, w którym

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jest nie większa

zaczną obowiązywać standardowe stawki.

niż 43% oraz wartość, o której mowa w art. 112aa ust. 5
tej ustawy, jest nie mniejsza niż -6%:
1) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13,

2. Zdaniem eksperta

art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
2) stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2,

Data powstania przychodu

art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do
ustawy, wynosi 8%;

Za datę powstania przychodu uważa się, z zastrze-

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,

żeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m, dzień wydania rzeczy,
zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo
częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

wynosi 4%.

1) wystawienia faktury albo

Nowelizacją z dnia 22 listopada 2018 r. ustawy z

2) uregulowania należności (art. 12 ust. 3a ustawy z

dnia 11 marca 2004 r. utrzymano na dotychczasowym

dnia 15 lutego 1992 r.).

poziomie stawki VAT, tj. 23%, 8% oraz 7%. Okres stoso-

Jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w

wania podwyższonych stawek podatku VAT (23% i 8%)

okresach rozliczeniowych, za datę powstania przy-

jest uzależniony od określonych wskaźników:

chodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego

–

relacji państwowego długu publicznego netto

określonego w umowie lub na wystawionej fakturze,

do produktu krajowego brutto (o której mowa w

nie rzadziej niż raz w roku (art. 12 ust. 3c ustawy z dnia

art. 38a pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o

15 lutego 1992 r.).

finansach publicznych) oraz
–

W przypadku otrzymania przychodu, o którym

sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji

mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c,

wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto

3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień
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otrzymania zapłaty (art. 12 ust. 3e ustawy z dnia 15
lutego 1992 r.).

Zatem przychodem są wszelkie przysporzenia
majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste

Jednak zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15

otrzymanie, a w niektórych przypadkach już sam fakt,

lutego 1992 r. do przychodów nie zalicza się pobranych

że są należne, powoduje obowiązek zapłaty podatku

wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw

dochodowego. Co do zasady, o zaliczeniu danego przy-

towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych

sporzenia majątkowego do przychodów decyduje defi-

okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub

nitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że

zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również ure-

w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa.

gulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych

Małgorzata Słomka

odsetek od tych pożyczek (kredytów).

Doradca podatkowy

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
I INTERPRETACJE PODATKOWE
1. Wyroki sądów administracyjnych

krajowym, w dniu powstania obowiązku podatkowego,
średniej ceny zarejestrowanego na terytorium kraju

Wartość rynkowa samochodu dla potrzeb akcyzy

samochodu osobowego tej samej marki, tego samego
modelu, rocznika oraz – jeżeli jest to możliwe do usta-

Jedną z przyczyn, która może uzasadniać znaczne

lenia – z tym samym wyposażeniem i o przybliżonym

odstępstwo ceny nabycia samochodu osobowego od

stanie technicznym, co nabyty na terytorium kraju lub

średniej wartości rynkowej tego pojazdów w kraju – przy

nabyty wewnątrzwspólnotowo samochód osobowy.

określaniu podstawy opodatkowania – są uwarunkowania rynku, na którym samochód został nabyty.

2. Interpretacje podatkowe

Powyższe stanowiło wnioski zawarte w wyroku
WSA w Białymstoku z dnia 17 października 2018 r. (I SA/
Bk 528/18). Sąd podkreślił, że w podatku akcyzowym z

Zawieszenie działalności gospodarczej a prawo do
odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych

tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu
osobowego podstawę opodatkowania, co do zasady,

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

stanowi kwota, którą podatnik jest obowiązany zapłacić

o podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim towary

za samochód osobowy – art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy o

i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności

podatku akcyzowym. Ustawodawca przewidział jednak

opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15,

pewne odstępstwa od tej zasady, opierając podstawę

przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należne-

opodatkowania na kryterium wartości samochodu.

go o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114,

Tak jest przykładowo w sytuacji opisanej w art. 104

art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

ust. 8 i 9 ustawy.

W związku z powyższym powstały wątpliwości, czy w

W uzasadnieniu wskazano, że dokonując wykład-

okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik

ni art. 104 ust. 8 i 9 ustawy można stwierdzić, że jedną z

może odliczać podatek naliczony z tytułu rat leasingo-

przyczyn, która może uzasadniać znaczne odstępstwo

wych dotyczących tego okresu. Kwestia ta została poru-

ceny nabycia samochodu osobowego od średniej

szona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej

wartości rynkowej tego typu pojazdów w kraju, są uwa-

Informacji Skarbowej z dnia 12 grudnia 2018 r. (0111-KDI-

runkowania rynku, na którym samochód został nabyty.

B3-1.4012.795.2018.1.ICZ). Jak wskazał Organ:„ (…) prawo

W uzasadnieniu wyroku wskazano, że podstawą

do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podat-

do określenia wysokości zobowiązania podatkowego

nikom podatku od towarów i usług, w zakresie, w jakim

w akcyzie jest średnia wartość rynkowa samochodu

towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania

osobowego, ustalana na podstawie notowanej na rynku

czynności opodatkowanych. Odliczeniu podlega zatem
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podatek naliczony, który będzie związany z transakcjami

(…) Zatem wydatki poniesione przez Wniosko-

opodatkowanymi, tj. takimi, których następstwem jest

dawcę w związku z opłatami leasingowymi od sa-

określenie podatku należnego. Wskazana zasada wyłącza

mochodu osobowego można uznać za niezbędne do

jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku

utrzymania przedsiębiorstwa, bowiem jak wyjaśnił

naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie

Wnioskodawca, przed zawieszeniem działalności

są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowa-

przedmiotowy samochód był wykorzystywany do

nych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnio-

działalności gospodarczej związanej z wyceną nieru-

nych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

chomości. Ponadto – jak wskazano w treści wniosku

Prawo do odliczenia przysługuje także w przypadku, gdy

– po odzyskaniu przez Wnioskodawcę możliwości

w danym okresie rozliczeniowym podatnik nie wykonywał

pracy zawodowej Wnioskodawca planuje w dalszym

czynności opodatkowanych, jednak w związku z brakiem

ciągu wykorzystywać leasingowany samochód w tej

podatku należnego, który obniża się o podatek naliczony,

działalności. Wobec tego spełnione zostaną przesłanki

podatnik ma prawo do przeniesienia tego podatku na

wynikające z art. 86 ust. 1 ustawy, tj. występuje zwią-

następny okres rozliczeniowy.

zek ponoszonych wydatków w okresie zawieszenia

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odli-

działalności gospodarczej z czynnościami opodatko-

czenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia

wanymi, które wystąpią po wznowieniu działalności

przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in.

gospodarczej Wnioskodawcy. Prawo do odliczenia

tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania

podatku naliczonego z tytułu ponoszonych wydat-

czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesła-

ków dotyczących samochodu zostało uregulowane

nek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

w art. 86a ustawy o VAT.

(…)zawieszenie działalności gospodarczej samo w

Zatem Wnioskodawca będzie miał prawo, w okresie

sobie nie stanowi zaprzestania wykonywania działalno-

zawieszenia działalności do złożenia deklaracji, w któ-

ści gospodarczej przez podatnika. Podatnik, który zawie-

rych wykaże podatek naliczony z faktur dokumentują-

sza prowadzenie działalności gospodarczej na pewien

cych wydatki dotyczące opłat leasingowych samochodu

czas, nadal pozostaje podatnikiem, z tym że w okresie

osobowego, które stanowią czynności niezbędne do

zawieszenia wykonywania działalności przedsiębiorca

zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów

nie prowadzi aktywnej działalności. Zgłoszenie zawiesze-

w myśl art. 25 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo

nia działalności gospodarczej nie oznacza zatem ustania

przedsiębiorców. Tym samym Wnioskodawcy będzie

bytu przedsiębiorcy, a jedynie przerwę w wykonywaniu

przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego

działalności gospodarczej. Zatem, przedsiębiorca w

wynikającego z opłat leasingowych w okresie zawiesze-

okresie zawieszenia działalności gospodarczej ma m.in.

nia działalności a nie tylko jak wskazał Wnioskodawca w

prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do

okresie pierwszych sześciu miesięcy od dnia zawieszenia

zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów.

działalności gospodarczej”.

Zauważyć należy, iż w przypadku podatnika VAT

Reasumując należy stwierdzić, że podatnicy mogą

czynnego opodatkowaniu podatkiem VAT, podlegają

odliczać podatek naliczony wynikający z faktur doku-

wszystkie wykonywane przez niego czynności mieszczą-

mentujących raty leasingowe w okresie zawieszenia

ce się w zakresie przedmiotowym tego podatku.

prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.

DLA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH
Czy dochody z dywidend sumują się przy obliczaniu
daniny solidarnościowej?

dochodowym od osób fizycznych pn. Danina solidarnościowa. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.).

Ustawą z dnia z dnia 23 października 2018 r. o

Zgodnie z art. 30h ustawy o podatku dochodowym

Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-

od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od

sprawnych dodano Rozdział 6a w ustawie o podatku

dnia 1 stycznia 2019 r. osoby fizyczne są obowiązane
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do zapłaty daniny solidarnościowej w wysokości 4%

9 i 9a ustawy o podatku dochodowym od osób

podstawy obliczenia tej daniny.
Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej sta-

fizycznych),
–

uzyskane z odpłatnego zbycia papierów wartościo-

nowi nadwyżka ponad 1 000 000 zł sumy dochodów

wych lub pochodnych instrumentów finansowych

podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych

(art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób

w art. 27 ust. 1, 9 i 9a, art. 30b, art. 30c oraz art. 30f po
ich pomniejszeniu o:

fizycznych),
–

1) kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2

łów specjalnych produkcji rolnej opodatkowane tzw.

i 2a,

podatkiem liniowym 19% (art. 30c ustawy o podatku

2) kwoty, o których mowa w art. 30f ust. 5
–

z pozarolniczej działalności gospodarczej lub dzia-

odliczone od tych dochodów.
Zatem warunkiem powstania obowiązku zapłaty

dochodowym od osób fizycznych),
–

zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych).

daniny solidarnościowej jest powstanie nadwyżki ponad

Zatem sumowaniu nie podlegają dochody wymie-

1 000 000 zł sumy dochodów, przy czym sumowaniu

nione w art. 30a ustawy o podatku dochodowym od

podlegają następujące dochody:

osób fizycznych, w tym wymienione w ust. 1 pkt 4 tego

–

opodatkowane według skali podatkowej oraz

przepisu – dochody z dywidend i innych przychodów z

dochody z tytułu działalności wykonywanej

tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub

Zatem dochody (przychody) z dywidend wypłaco-

ze źródeł przychodów znajdujących się poza te-

nych wspólnikom nie będą sumowane w celu obliczenia

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27 ust. 1,

daniny solidarnościowej.

INFORMACJE DLA PŁATNIKÓW ZUS
Niższe składki ZUS dla najmniejszych przedsiębiorców

będą mogły płacić niższe, odpowiednio adekwatne

Od roku 2019 niższe składki będą mogli płacić

społeczne. Aby skorzystać w 2019 r. z możliwości płace-

przedsiębiorcy, których roczne przychody z prowadzonej

nia niższych składek, dany przedsiębiorca powinien do

działalności gospodarczej nie przekraczają 30-krotności

dnia 8 stycznia 2019 r. zawiadomić ZUS o zmianie tytułu

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jak szacuje resort

ubezpieczenia.

do osiąganych przychodów, składki na ubezpieczenie

przedsiębiorczości i technologii, z nowych regulacji sko-

Zmiany nie obejmą przedsiębiorców rozliczających

rzysta ok. 200 tys. najmniejszych przedsiębiorców. Ich

się w formie karty podatkowej i korzystających ze zwol-

oszczędności szacuje się na ok. 5,4 mld zł w skali 10 lat.

nienia w podatku od towarów i usług. Obowiązywać bę-

Nowe rozwiązanie jest kierowane przede wszystkim

dzie też wymóg prowadzenia działalności gospodarczej

do mikroprzedsiębiorców. W efekcie najmniejsze firmy

przez co najmniej 60 dni w roku poprzednim.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Budowla jako całość techniczno-użytkowa

mi techniki nadawały się one do określonego użytku. Jest
to zatem zespół technologicznie powiązanych ze sobą

NSA w wyroku z dnia 6 grudnia 2018 r. (II FSK

elementów, służący określonym zadaniom. Nie można

2742/16) stwierdził, że tworzenie całości techniczno-

przy tym wykluczyć, że każdy z tych elementów może

-użytkowej należy rozumieć jako połączenie poszczegól-

być samodzielnym obiektem – choć nie zawsze będzie

nych elementów w taki sposób, aby zgodnie z wymoga-

mógł być samodzielnie wykorzystywany do określonego
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celu, budowla stanowić ma zaś całość techniczno-użyt-

pewne obiekty mogą występować jako odrębne budow-

kową. Ponadto, w ocenie Sądu, elementy tworzące

le (instalacje przemysłowe, urządzenia techniczne, części

całość techniczno-użytkową muszą być wykonane w

budowlane urządzeń technicznych, fundamenty pod

tej samej technice.

maszyny i urządzenia), a w konkretnych sytuacjach mogą

W uzasadnienie wyroku wskazano, że właśnie kana-

tworzyć jedną budowlę z uwagi na zachodzącą między

lizacja kablowa tworzy całość techniczno-użytkową: jest

nimi spójność techniczno-użytkową. Przy dokonywaniu

ona samodzielnym obiektem budowlanym, jednakże bez

kwalifikacji obiektów należy natomiast zawsze mieć na

wypełnienia jej kablami nie pełni ona żadnej konkretnej

uwadze elementy funkcjonalne, czyli przeznaczenie,

funkcji użytkowej. Dopiero kanalizacja kablowa, położone

wyposażenie oraz sposób i możliwości wykorzystania

w niej kable i pozostałe elementy stanowią całość użytko-

obiektu jako całości – w definicji budowli zawartej w

wą, pozwalającą na prowadzenie działalności gospodar-

ustawie o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca

czej w postaci świadczenia usług telekomunikacyjnych

szczególnie podkreśla funkcjonalność obiektu, poprzez

(stanowią one budowlę sieciową – sieć techniczną).

zapis o „możliwości użytkowania obiektu zgodnie z jego

Analiza przepisu art. 3 pkt 3 Prawa budowlanego

przeznaczeniem”.

zawierającego definicję budowli wskazuje, że użyte w

NSA podkreślił, że w związku z tym, że budowle

nim przykładowe wyliczenia budowli różnią się zasadni-

mają charakter bardziej zróżnicowany niż budynki i

czo, jako że budowlą jest sieć techniczna – jako element

często pozostają w funkcjonalnym związku, konieczne

pewnej całości – i oczyszczalnia ścieków – jako całość.

jest traktowanie jako jednego obiektu takich budowli,

Tym samym definicja budowli wskazuje na możliwość, że

które stanowią całość techniczno-użytkową.

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

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

