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TYGODNIOWY PRZEGLĄD
INFORMACJI PODATKOWYCH
Od dnia 11 stycznia 2019 r. do dnia 17 stycznia 2019 r.

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
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ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM
1. Aktualności

podatnik zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu

Zmiana terminu wyboru podatku linowego w 2019 r.

opodatkowania w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie uległ termin na

przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej w

poinformowanie Naczelnika US o wyborze formy opo-

roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego,

datkowania w roku podatkowym.

jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.
nowelizacją podatku dochodowego od osób fizycznych,
podatnicy chcący wybrać sposób opodatkowania do-

tego roku podatkowego.

2. Zdaniem eksperta

chodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na
zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. (podatek liniowy), są obowiązani do złożenia wła-

Czy powstają różnice kursowe w związku ze zwrotem
zaliczki?

ściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemnego
oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania

Jeśli wpłata do podatnika kwoty pieniędzy nie stano-

do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-

wiła przychodu należnego; kwota ta nie miała charakteru

rym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu

definitywnego, to różnice kursowe związane z tą kwotą

w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego,

pieniężną, jej zwrotem, nie są uwzględniane w rachunku

jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu

podatkowym (różnice na rozrachunkach).

tego roku podatkowego.

Stosownie do art. 15a ust. 2 i ust. 3 ustawy o po-

Przed nowelizacją podatnicy byli zobowiązani do

datku dochodowym od osób prawnych, dodatnie i

złożenia najpóźniej w dniu 20 stycznia roku podatko-

ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli w szczególno-

wego pisemnego oświadczenia o wyborze sposobu

ści wystąpi różnica pomiędzy przychodem należnym

opodatkowania. Podatnicy rozpoczynający w trakcie

wyrażonym w walucie obcej po przeliczeniu na złote a

roku podatkowego działalność gospodarczą, składali

wartością tego przychodu z dnia otrzymania. Powyż-

oświadczenie, przed uzyskaniem pierwszego przychodu.

sza zasada rozliczania podatkowych różnic kursowych

Dokonany wybór sposobu opodatkowania dotyczy

dotyczy więc kategorii przychodu, tj. przychodu na-

również lat następnych, chyba że w kolejnych latach

leżnego.

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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Co do zasady zaliczki na poczet dostaw towarów lub

nr 0111-KDIB1-3.4010.117.2018.1.PC, dla uznania, że

usług nie stanowią przychodu podatkowego. Stosownie

zaliczka ma cechy przychodu podatkowego konieczne,

bowiem do art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy, do przychodów

jest wykazanie, że ma ona charakter definitywny. Skoro

nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych na-

zatem wpłata do podatnika kwoty pieniędzy nie stano-

leżności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną

wiła przychodu należnego; kwota ta nie miała charakteru

wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

definitywnego, zatem różnice kursowe związane z tą

Przepis powyższy będzie miał zastosowanie właśnie

kwotą pieniężną, jej zwrotem, nie są uwzględniane w

do zaliczek, które nie mają charakteru definitywnego.

rachunku podatkowym (różnice na rozrachunkach).

Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Andrzej Łukiańczuk

w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2018 r.,

Doradca podatkowy

NAJNOWSZE ORZECZNICTWO
I INTERPRETACJE PODATKOWE
1. Wyroki sądów administracyjnych

skutecznego wszczęcia i zamknięcia procedury zawieszenia poboru akcyzy. Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wyrok NSA z dnia 14 listopada 2017 r. I GSK 2247/15
dotyczący dobrej wiary podatnika w podatku akcyzowym.

w Rzeszowie wyrokiem z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn.
akt I SA/Rz 618/15 przyznał rację skarżącemu i uchylił
zaskarżone decyzje organów podatkowych. Kasację od
wyroku złożył Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w

W dniu 14 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Admini-

Rzeszowie.

stracyjny wydał ważny wyrok dotyczący dobrej wiary

Zdaniem NSA zasadniczy problem w przedmiotowej

podatnika na gruncie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia

sprawie dotyczył w istocie kwestii przypisania Spółce

2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: ustawa).

zobowiązania podatkowego w związku z dokonaniem

Spór w przedmiotowej sprawie dotyczył polskiego

czynności podlegającej opodatkowaniu. Zagadnienie

sprzedawcy oleju bazowego do Czech. Transport oleju

to miało zatem charakter podmiotowo – przedmiotowy.

bazowego odbywał się w autocysternach na podstawie

Chodziło mianowicie o to, komu należy przypisać po-

zawartych pisemnych kontraktów handlowych. Z umów

datek akcyzowy w związku z zakończeniem procedury

tych wynikało, że podmiotami odpowiedzialnymi za or-

poboru akcyzy w związku z dokonaniem określonych

ganizację transportów byli nabywcy olejów bazowych.

czynności podlegających opodatkowaniu.

Do każdej z wysyłek oleju bazowego Spółka załączała

Odnosząc się do tej części zarzutów naruszenia

dokument handlowy wraz z fakturą sprzedaży oraz

prawa materialnego Naczelny Sąd Administracyjny po-

listem przewozowym CMR. Jako potwierdzenie wyko-

dzielił stanowisko zajęte w zaskarżonym orzeczeniu, że

nania dostaw wewnątrzwspólnotowych Spółka otrzy-

na Spółce nie ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzo-

mywała oryginały kart nr 1 dokumentów handlowych,

wego, gdyż spełniła ona wszystkie wymogi określone w

gdzie w polu 12 widniały daty, pieczęci firmowe oraz

przepisach u.p.a. do skutecznego wszczęcia i zakończe-

podpisy osób potwierdzających odbiór oleju bazowego.

nia procedury zawieszenia poboru akcyzy, tj. wystawiła

Nabywca, zamiast wywieźć olej za granicę, przekie-

dokumenty handlowe towarzyszące wysyłce towarów,

rował transport do polskich przedsiębiorstw, o czym

złożyła zabezpieczenia akcyzowe oraz uzyskała doku-

sprzedawca nie wiedział. Organy podatkowe uznały, że

menty handlowe potwierdzające dostawę towarów na

skoro nie doszło do wewnątrzwspólnotowej dostawy

terytorium państwa członkowskiego (Czechy, Niemcy).

oleju, to sprzedawca musi zapłacić akcyzę. Wyprowadził

Podsumowując, w odniesieniu do Spółki zastosowanie

bowiem olej ze składu podatkowego, natomiast nie było

miała regulacja art. 42 ust. 1 pkt 7 u.p.a.
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Jak podkreślił NSA, ograniczenie prawa Skarżącej

jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy

związanego z niepowstawaniem zobowiązania podatko-

prawa.

wego w związku z dokonywaniem wewnątrzwspólnoto-

W związku z powyższym powstały wątpliwości, czy

wej dostawy wyrobów akcyzowych w ramach procedury

obciążając najemcę kosztem podatku od nieruchomości

zawieszenia poboru akcyzy nie mogło bowiem nastąpić w

od najmowanej przez niego nieruchomości podat-

okolicznościach, w których z jednej strony Spółka, jak już

nik powinien tę czynność opodatkować podatkiem

wcześniej wskazano, spełniła wszystkie wymogi określone

od towarów i usług. Kwestia ta została poruszona w

w przepisach u.p.a. do skutecznego wszczęcia i zakoń-

interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Infor-

czenia procedury zawieszenia poboru akcyzy; z drugiej

macji Skarbowej z dnia 31 grudnia 2018 r. (0112-KDIL-

natomiast strony, nawet z ustaleń dokonanych przez or-

1-2.4012.645.2018.2.TK). Jak wskazał Organ: „Zauważyć

gany podatkowe, które jednak zostały zakwestionowane

należy, że z treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy wynika, że to

przez Sąd I instancji, wynika ponad wszelką wątpliwość, że

nie odpłatność sama w sobie podlega opodatkowaniu,

Spółka ewidentnie„padła ofiarą” oszukańczej praktyki na-

a świadczenie, za które odpłatność przysługuje. Dotyczy

bywców wyrobów akcyzowych, czyli kontrahentów. Jeżeli

to także podatku od nieruchomości, który – jak słusznie

zatem określony podmiot zachował się w sposób zgodny

zauważył Wnioskodawca – nie stanowi dostawy towarów

z ustawą podatkową, co do zasady nie można obciążać

ani świadczenia usług w rozumieniu art. 7 i art. 8 ustawy.

takiego podmiotu skutkami działań lub zaniechań innych

W świetle postanowień art. 6 Ordynacji podatkowej,

osób, na które nie miał on wpływu. Jeżeli formułuje się

podatkiem jest publicznoprawne, nieodpłatne, przymu-

pewne uprawnienia w postaci tzw. praw warunkowych,

sowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz

to nie można wprowadzać takich warunków, które nie

Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy,

zależą w żaden sposób od zachowania podatnika oraz nie

wynikające z ustawy podatkowej.

ma on prawnych możliwości ustalenia, czy warunki te są

Jest to więc świadczenie pieniężne nieekwiwalent-

spełnione. Takie unormowanie naruszałoby wyrażoną w

ne (w zamian za wpłacony podatek od nieruchomości

art. 2 Konstytucji zasadę państwa prawnego, w szczegól-

wpłacającemu nie przysługuje wzajemne świadczenie

ności zaś zasadę zaufania do państwa i prawa. Stanowisko

z drugiej strony). Z tych też względów podatek od

to znajduje oparcie w orzecznictwie Trybunału Konstytu-

nieruchomości nie może być przedmiotem sprzedaży

cyjnego (orzeczenie z dnia 27 kwietnia 2004 r., sygn. akt

lub innej czynności podlegającej opodatkowaniu po-

K 24/03) i w opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego

datkiem od towarów i usług, a w efekcie nie podlega on

powinno mieć zastosowanie w tej sprawie.

refakturowaniu. Podatek ten ma charakter majątkowy i

2. Interpretacje podatkowe

związany jest z posiadanym majątkiem, a nie obrotem
uzyskiwanym z tytułu posiadania nieruchomości.
Wobec powyższego, Wnioskodawca domagając się

Obciążenie najemcy podatkiem od nieruchomości
nie podlega opodatkowaniu VAT

od Sprzedającego zwrotu podatku od nieruchomości nie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od

o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług,

towarów i usług, nie jest dokumentowana fakturą VAT i

o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde

może być udokumentowana notą księgową.

świadczy na jego rzecz żadnych usług.
Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że

świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub

Należy jednak zauważyć, że nota księgowa nie jest

jednostki organizacyjnej niemającej osobowości praw-

dokumentem przewidzianym przez przepisy ustawy o

nej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu

podatku od towarów i usług i jako taka nie jest objęta

art. 7, w tym również:

regulacją tych przepisów”.

1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i

Reasumując należy stwierdzić, że obciążając najem-

prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano

cę kosztem podatku od nieruchomości od najmowanej

czynności prawnej;

przez niego nieruchomości podatnik nie powinien tej

2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania

czynności opodatkować podatkiem od towarów i usług

czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

i nie musi na tę okoliczność wystawiać faktury – wystar-

3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu

czającym dokumentem będzie w tym przypadku nota

władzy publicznej lub podmiotu działającego w
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DLA ZARZĄDÓW I RAD NADZORCZYCH
Określenie obowiązku podatkowego dla przedsiębiorstwa w spadku

dzień otwarcia spadku. Jeżeli zmarły przedsiębiorca

Podatek dochodowy od działalności przedsiębior-

w spadku podlega obowiązkowi podatkowemu od

stwa w spadku obliczany jest na takich samych zasadach,

całości swoich dochodów (przychodów) – bez względu

jakie obowiązują w przypadku osób fizycznych prowa-

na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograni-

dzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

czony obowiązek podatkowy). Jeżeli natomiast zmarły

na dzień otwarcia spadku podlegał nieograniczonemu
obowiązkowi podatkowemu w Polsce, przedsiębiorstwo

Z dniem 25 listopada 2018 r. przedsiębiorstwo w

przedsiębiorca na dzień otwarcia spadku podlegał

spadku uzyskało podmiotowość prawnopodatkową,

ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce,

jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości

przedsiębiorstwo w spadku będzie opodatkowane na

prawnej, w zakresie podatków związanych z działalno-

zasadach ograniczonego obowiązku podatkowego.

ścią tego przedsiębiorstwa, w tym w zakresie podatku
dochodowego.

Co do zasady również NIP zmarłego przedsiębiorcy
przechodzi na przedsiębiorstwo w spadku i wygasa wraz

Zakres obowiązku podatkowego dla przedsiębior-

z wygaśnięciem zarządu sukcesyjnego, a jeżeli zarząd

stwa w spadku określono na takich samych zasadach

sukcesyjny nie został ustanowiony – wraz z upływem

jakie obowiązywały dla zmarłego przedsiębiorcy na

terminu do powołania zarządcy sukcesyjnego.

INFORMACJE DLA PŁATNIKÓW ZUS
Nieodpłatne używanie samochodów służbowych
przez pracowników a ZUS

nika, a także wartość innych nieodpłatnych świadczeń
lub świadczeń częściowo odpłatnych. Taka definicja
przychodu określona została w art. 12 ust. 1 ustawy z

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych należy

dnia 26 lipca 1991 r.

wskazać, że dla pracowników podstawę wymiaru skła-

Podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych

dek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w

nie stanowią natomiast przychody enumeratywnie

rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym

wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki

od osób fizycznych, osiągany u pracodawcy z tytułu

Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó-

zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

łowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na

Tak stanowi art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 paździer-

ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwanego rozporzą-

nika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej:

dzeniem składkowym). W katalogu takich przychodów

ustawa z dnia 13 października 1998 r.). Za przychody ze

ustawodawca wprawdzie w § 2 ust. 1 pkt 26 wymienił

stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty

korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych

pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze

pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o

bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finan-

wynagradzaniu, a polegające na uprawnieniu do zakupu

sowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności do

po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów,

przychodów tych zalicza się: wynagrodzenia zasadnicze,

przedmiotów lub usług oraz korzystaniu z bezpłatnych

wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodza-

lub częściowo odpłatnych przejazdów środkami lokomo-

ju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany

cji, to jednak nie zawarł w nim świadczeń w postaci m.in.

urlop oraz wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy

bezpłatnego udostępniania przez pracodawcę pracow-

ich wartość została z góry ustalona. Ponadto zalicza się

nikowi samochodu służbowego do celów prywatnych.

do nich świadczenia pieniężne ponoszone za pracow-

Oznacza to, że takie świadczenie stanowi dla pracownika
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podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

składek na ubezpieczenia społeczne określonych kate-

i ubezpieczenie zdrowotne, od którego należy opłacić

gorii przychodów zawarte w ww. rozporządzeniu stanowi

składki na te ubezpieczenia.

wyjątek od ogólnej zasady, iż podstawę wymiaru składek

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez ZUS,
bezpłatne używanie samochodów służbowych do celów

na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód, dlatego
przepisy te muszą być interpretowane ściśle.

prywatnych przez pracowników nie stanowi przychodu

Reasumując należy wskazać, że nieodpłatne udo-

wyłączonego z podstawy wymiaru składek, o którym

stępnienie samochodu służbowego do celów prywat-

mowa w cytowanym § 2 ust. 1 pkt 26 ww. rozporządze-

nych pracownika będzie skutkowało obowiązkiem

nia składkowego, bowiem nie stanowi nabycia artykułu,

oskładkowania wartości takiego nieodpłatnego świad-

przedmiotu ani usługi, a jedynie polega na bezpłatnym

czenia; do ustalenia podstawy wymiaru składek należy

korzystaniu z rzeczy będącej własnością pracodawcy.

stosować kwoty określone w art. 12 ust. 2a – 2b ustawy

Należy podkreślić, że wyłączenie z podstawy wymiaru

z dnia 26 lipca 1991 r.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
Podatek od nieruchomości małżonków

każdy ze współwłaścicieli płaci podatek jedynie w części
odpowiadającej posiadanemu przez niego udziałowi

W wyroku z dnia 13 grudnia 2018 r. (I SA/Po 769/18)

w nieruchomości wspólnej, jednakże praktyka ta nie

WSA w Poznaniu wskazał, że podatek od nieruchomości

wpływa na ogólne zasady odpowiedzialności solidarnej.

dotyczący gruntu będącego współwłasnością małżon-

Oznacza to również, że organy podatkowe nie ustalają

ków winien być ustalony w pełnej kwocie (bez wyszcze-

podatku od nieruchomości częściowo poszczególnym

gólniania udziałów małżonków), a decyzja ustalająca

współwłaścicielom będącym osobami fizycznymi. De-

ten podatek doręczona winna zostać obu małżonkom.

cyzje ustalające wysokość podatku od nieruchomości

W uzasadnieniu podkreślono, że podatnikami po-

dotyczą całej nieruchomości (bez wyszczególniania

datku od nieruchomości w przypadku współwłasności

udziałów współwłaścicieli) i doręczane są wszystkim

(współposiadania) są, co do zasady, wszyscy współwła-

współwłaścicielom.

ściciele (współposiadacze). Na wszystkich z nich ciąży

Sąd podkreślił, że powyższe dotyczy również współ-

solidarnie obowiązek podatkowy od nieruchomości

właścicieli będących małżonkami, w tym małżonkami

lub obiektu budowlanego będącego przedmiotem

pozostającymi w rozdzielności majątkowej. Podatek

współwłasności (współposiadania) co oznacza, że organ

od nieruchomości dotyczący gruntu będącego współ-

podatkowy może żądać uiszczenia całości lub części

własnością małżonków winien być ustalony w pełnej

podatku od nieruchomości od kilku z nich lub każdego

kwocie (bez wyszczególniania udziałów małżonków), a

z osobna, a uiszczenie podatku od nieruchomości przez

decyzja ustalająca ten podatek doręczona winna zostać

któregokolwiek z nich zwalnia pozostałych z obowiązku.

obu małżonkom.

Jednocześnie aż do uiszczenia całej kwoty należnego podatku od nieruchomości od nieruchomości lub obiektu
budowlanego będącego przedmiotem współwłasności
(współposiadania), wszyscy współwłaściciele (współposiadacze) pozostają zobowiązani.

KONTAKT

nieruchomości, bez względu na to z jakiej części nieru-

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

chomości oraz w jaki sposób faktycznie korzysta, pozo-

Agata Strocka

Powyższe oznacza, że każdy ze współwłaścicieli

staje osobiście odpowiedzialny za całość powstałego
zobowiązania podatkowego, z zastrzeżeniem, że jego
uiszczenie przez jednego ze współwłaścicieli – zwalnia
pozostałych. W praktyce oczywiście spotykane jest, że
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Konsultant podatkowy
tel. (22) 517 30 69
agata.strocka@isp-modzelewski.pl

OD DNIA 11 STYCZNIA 2019 R. DO DNIA 17 STYCZNIA 2019 R.

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

