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Recenzja

Organizacja rachunkowości przedsiębiorstw i mniejszych podmiotów gospodarczych w Polsce pod-
porządkowana jest przede wszystkim prawu podatkowemu, co wynika z praktyki polskiego sys-
temu ewidencyjnego. Przedsiębiorcy, ustalając podstawę opodatkowania, muszą stosować aktu-
alne reguły oraz przeprowadzać proces ewidencji podatkowej, używając do tego celu stosownych
dowodów źródłowych. W roku 2016 przedsiębiorcy napotykają na kolejne zmiany przepisów po-
datkowych. Przedstawione w książce pod redakcją prof. Artura Hołdy komentarze i wskazówki są
w tym kontekście nie tylko aktualne, ale zarazem niezbędne w prowadzeniu działalności gospo-
darczej w Polsce.

Treść merytoryczna została podzielona na 24 rozdziały. Komentarze zachowują należytą chrono-
logię oraz logikę wywodu i są ściśle skorelowane z tytułem publikacji. Pierwsze rozdziały dotyczą
procedur inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz magazynowych. W kolejnych rozdziałach
zaprezentowano algorytm obiegu dokumentów oraz szczegółowe instrukcje podatkowego księgo-
wania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Uwagę zwrócono między
innymi na: księgowanie wartości niematerialnych i prawnych oraz ujmowanie działalności inwe-
stycyjnej i remontowej. (...)

W treści kolejnych rozdziałów zaprezentowano ważne kwestie praktyczne, jak na przykład użyt-
kowanie samochodu prywatnego do celów służbowych i związane z tym obowiązki ewidencyjne.
Komentarze w kolejnych częściach publikacji dotyczą również zasadności zaliczania w podatkowe
koszty uzyskania przychodów kosztów rozmów telefonicznych, dodatkowych świadczeń otrzymy-
wanych przez pracowników oraz komputerów służbowych. Ważnym i często poruszanym w prak-
tyce prowadzenia działalności gospodarczej problemem jest również amortyzacja jednorazowa.
(...)

Publikację kończy aktualny temat obowiązków podatkowych płatników podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz bardzo często stosowanych w praktyce zapytań o indywidualną interpretację
podatkową. W ostatnim, dwudziestym czwartym rozdziale zaprezentowano szczegółowo kwestię
naliczania odsetek ustawowych i umownych w obrocie profesjonalnym. (...)

Bardzo użytecznym narzędziem dla czytelnika jest płyta CD, na której zawarto najpotrzebniejsze
wzory dowodów księgowych, dokumentacji inwentaryzacyjnej oraz opisane w książce procedury.
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Książka pod redakcją prof. Artura Hołdy jest bardzo przydatną publikacją na rynku wydawniczym
i z pewnością wypełni lukę, która powstała w wyniku dość znacznych zmian w prawie podatkowym
w 2016 roku i zasługuje na bardzo wysoką ocenę merytoryczną.
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