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LXXIII

Wstęp

W warunkach pandemii prawo bilansowe i prawo podatkowe pozostają ściśle ze sobą związane,
stanowiąc integralną część prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie ustawodawca prze-
prowadza daleko idące i szybkie zmiany legislacyjne, których zakres i kumulacja – głównie w pra-
wie podatkowym (choć nie tylko) – przybierają niespotykaną od lat skalę. Ta sytuacja jest wyzwa-
niem nie tylko dla przedsiębiorców, lecz także dla doradców podatkowych, osób usługowo prowa-
dzących księgi rachunkowe czy biegłych rewidentów.

Rachunkowość przedsiębiorstw, a zwłaszcza  mniejszych podmiotów gospodarczych, jest podpo-
rządkowana przede wszystkim prawu podatkowemu, co wynika z praktyki polskiego systemu ewi-
dencyjnego. Przedsiębiorcy podczas ustalania podstawy opodatkowania i innych kategorii muszą
stosować aktualne reguły oraz przeprowadzać proces ewidencji podatkowej w kontekście uregulo-
wań prawa bilansowego, używając do tego celu stosownych dowodów źródłowych. Przekazywane
w Państwa ręce opracowanie stanowi kolejną edycję kompleksowego ujęcia dotyczącego przygo-
towywania właściwych formalnie i merytorycznie instrukcji (reguł) obowiązujących w danej jed-
nostce – zarówno od strony teoretycznej, jak i (a może przede wszystkim) od strony praktycznej.
Oczywisty jest szczególny wpływ pandemii na finanse, rachunkowość i podatki przedsiębiorców,
zwłaszcza w zakresie kolejno wprowadzanych tzw. tarcz antykryzysowych, umownie numerowa-
nych 1.0, 2.0, 3.0 oraz 4.0. Można oczekiwać ich kolejnych wersji.

W szczególności warto podkreślić, że w obecnej wersji opracowania uwzględniono ważne i sto-
sunkowo liczne zmiany o charakterze podatkowym i bilansowym, które przeprowadzono w latach
2019 oraz 2020. Najważniejsze z nich to:

1) ustawa z 15.3.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 675). Wprowadziła obowiązek (rozłożony w czasie)
posługiwania się kasami online, które umożliwiają przesyłanie danych o zarejestrowanych
za ich pośrednictwem zdarzeniach do Centralnego Repozytorium Kas, prowadzonego przez
Szefa KAS;

2) ustawa z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018). Wprowadziła z dniem 1.9.2019 r. tzw. Białą Li-
stę Podatkową. Ustawodawca przewidział możliwość uwolnienia się od negatywnych skut-
ków dokonania przelewu na rachunek bankowy nieumieszczony w Wykazie. By zniwelo-
wać niepożądane skutki, podatnik zobligowany jest złożyć zawiadomienie ZAW-NR o zapła-
cie należności na rachunek spoza Wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego
dla wystawcy faktury w ciągu 3 dni od dnia zlecenia przelewu. Wspomniana niżej ustawa
z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 1065) wydłuża termin składania zawiadomienia ZAW-NR z 3 do 7 dni;
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3) ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520). Zastąpiła dotychczasową formę deklaracji VAT
nową formą JPK (JPK_VDEK). Z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19 w Pol-
sce, termin wprowadzenia tych zmian został przesunięty na 1.10.2020 r.dla wszystkich pod-
miotów. Tym samym dotychczas obowiązujący plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT-7 zostają
zastąpione nową strukturą połączoną: JPK_V7M i JPK_V7K, jako dokument elektroniczny
wspólny dla deklaracji VAT i ewidencji VAT, wysyłany w terminie właściwym na złożenie
deklaracji VAT (wspólna tzw. schema dla deklaracji i ewidencji VAT), z wachlarzem nowych
oznaczeń i symboli wprowadzonych do części deklaracyjnej i ewidencyjnej. Ustawa ta ogra-
niczyła również prawo do wystawiania faktur na podstawie paragonu tylko do przypadków,
w których paragon zawiera NIP podatnika;

4) ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1394). Wprowadziła zwol-
nienia z podatku dochodowego dla osób do 26 roku życia. Ustaliła limit kwoty podlegającej
zwolnieniu w ramach ulgi dla młodych. Wyłączyła stosowanie zwolnienia w wysokości 30%
diet w stosunku do dochodów osób korzystających z ulgi dla młodych;

5) ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płat-
niczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649). Wprowadziła od 1.1.2020 r. tzw. ulgi na złe długi
na potrzeby rozliczeń podatków dochodowych – mechanizm funkcjonujący już wcześniej
na gruncie przepisów o VAT. Czasowe zmiany w stosowaniu ulgi na złe długi obowiązują
na podstawie Tarczy 1.0. Ustawa ta wprowadziła do ustaw podatkowych przepisy, zgodnie
z którymi dłużnicy spełniający kryteria określone w tych przepisach, są w 2020 r. zwolnieni
z obowiązku zwiększania dochodu w ramach przepisów o uldze na złe długi. Te zmiany nie
dotyczą natomiast wierzycieli, którzy w dalszym ciągu pozostają uprawnieni do zmniejsze-
nia podstawy opodatkowania lub zwiększenia straty o wartość wierzytelności, która nie zo-
stała uregulowana przez dłużnika;

6) ustawa z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751 ze zm.). Wprowadziła tzw. nową matrycę stawek
VAT oraz wiążącą informację stawkową. Na mocy art. 63 Tarczy 1.0. stosowanie nowej ma-
trycy stawek VAT zostało odroczone do 1.7.2020 r.;

7) ustawa z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektó-
rych innych ustaw ((Dz.U. z 2019 r. poz. 1835). Wprowadza ona m.in. zmiany w zakresie
zasad ustalania dochodu od niektórych dochodów opodatkowanych według skali podatko-
wej, które będą miały wpływ na opodatkowanie dochodów uzyskiwanych w 2020 r. Część
z tych zmian weszła w życie 1.10.2019 r. Obejmują one m.in. podwyższenie KUP dla pra-
cowników, obniżenie niektórych stawek podatkowych oraz zmianę zasad obliczania kwoty
zmniejszającej podatek;

8) ustawa z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i fi-
nansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 2088). Wprowadziła w pełni do pol-
skiego porządku prawnego przepisy IV dyrektywy AML. Początkowo znowelizowana wer-
sja ustawy przewidywała, że po 13.4.2020 r. wszystkie spółki handlowe zarejestrowane
przed 13.10.2019 r., których dotyczy obowiązek wskazania beneficjenta rzeczywistego,
będą miały 7 dni roboczych od tej daty na wywiązanie się z tego obowiązku. Sytuacja
zmieniła się jednak na skutek wejścia w życie Tarczy 1.0. Nowe przepisy przewidują, że
obowiązek zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dla tych spółek został przedłużony do
13.7.2020 r. Ponadto w dniu 15.4.2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wydał stano-
wisko dotyczące oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
w instytucjach obowiązanych. Stosowanie w instytucji obowiązanej „dobrych praktyk” za-
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wartych w treści stanowiska będzie podlegało ocenie w toku czynności kontrolnych prowa-
dzonych przez UKNF;

9) ustawa z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatko-
wania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200).
Wprowadziła do polskiej praktyki program współdziałania – nową instytucję współpracy
podatników i organów podatkowych. Program ten opiera się na podjęciu przez podatnika
ścisłej współpracy z administracją podatkową. W ramach tej współpracy podatnik będzie zo-
bowiązany do przekazywania organom podatkowym wielu dodatkowych informacji, w za-
mian za co może oczekiwać specjalnego traktowania w razie pojawienia się ewentualnych
błędów i nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych.

Z początkiem 2020 r. nic jednak nie wskazywało na znaczące zmiany w obszarze podatkowym
i księgowym. Podsumowując wtedy zmiany z zakresie CIT i PIT, wprowadzono odpowiednio 9 oraz
11 nowelizacji. Nieco mniej liczne, ale bardzo ważne były modyfikacje w zakresie VAT. W Ordynacji
podatkowej ważną zmianą było wprowadzenie programu współdziałania. W ustawie o podatkach
lokalnych wprowadzono modyfikację maksymalnych stawek podatku od nieruchomości. Zmiany
w rachunkowości, przepisach prawa pracy i ZUS były znikome.

Gdy już wydawało się, że 2020 r. pod względem zmian w przepisach będzie umiarkowany, pojawiła
się epidemia COVID-19, a z nią ustawy z tzw. pakietu tarcz antykryzysowych:

1) ustawa covidowa, czyli ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), która stanowi pod-
stawową regulację dotyczącą szeregu rozwiązań mających na celu zapobieganie COVID-19.
Wprowadziła ona zmiany do ponad 60 ustaw;

2) tarcza 1.0, czyli ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych cho-
rób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.). Wprowadziła m.in. możliwość składania czynnego żalu
w formie elektronicznej, dodatkowe preferencje podatkowe związane z ulgą B+R (podat-
nicy zostali uprawnieni do odliczenia już na etapie obliczania zaliczki na podatek wydatków
kwalifikowanych poniesionych w trakcie 2020 r. na działalność badawczo-rozwojową, któ-
rej celem jest opracowanie produktów niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19), czy też
modyfikację ulgi IP Box (podatnicy osiągający w 2020 r. kwalifikowane dochody z KPWI,
które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19, mogą stosować w trakcie roku po-
datkowego do opodatkowania tych dochodów stawkę podatku, o której mowa w tym prze-
pisie, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy);

3) tarcza 2.0, czyli ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz.695). Wprowadziła m.in.
przedłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla wybranych po-
datników, a także zwolnienie podatkowe z tytułu nieopłaconych składek ZUS;

4) tarcza 3.0, czyli ustawa z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osło-
nowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).
Wprowadziła zmiany zasad egzekucji świadczeń pracowniczych;

5) tarcza 4.0, czyli ustawa z 4.6.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami
COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086). Wprowadza zmiany m.in. w zakresie dofinansowania
kosztów zatrudnienia pracowników z FGŚP (zmiany w tym zakresie były też wprowadzane
w Tarczy 1.0 oraz 2.0), czy też ułatwienia w zakresie skutecznego pozyskiwania certyfikatów
rezydencji od zagranicznych kontrahentów.
Dodatkowo ustawodawca z początkiem 2020 r. wprowadził do sejmu dwie ważne noweli-
zacje, nad którymi prace na kilka miesięcy zostały zastopowane (z uwagi na prace nad tar-
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czą antykryzysową). Ostatecznie finał prac nad tymi ustawami nastąpił w maju i czerwcu
2020 r. Chodzi o:

1) ustawę z 28.5.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy
o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi
państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1106). Wprowadziła od
1.7.2020 r. zmiany w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz magazynów call-off
stock. Ustawa ta wdraża do polskiego porządku prawnego zmienioną dyrektywę 2018/1910.
Państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do implementacji przepisów zmienionej dy-
rektywy 2018/1910 do krajowego porządku prawnego do 31.12.2019 r. Polska nie wdro-
żyła jednak na czas zmienionych przepisów dyrektywy. Nie oznacza to jednak, że podatnicy
nie mieli możliwości skorzystania z uproszczeń przewidzianych w dyrektywie już przed wej-
ściem w życie ustawy z 28.5.2020 r. Ministerstwo Finansów w komunikacie z 23.12.2019 r.
w sprawie implementacji zmienionej dyrektywy VAT poinformowało, że podatnicy w okre-
sie przejściowym, tj. od 1.1.2020 r. do dnia wejścia w życie przepisów implementujących
dyrektywę, będą mogli stosować przepisy wynikające z dyrektywy 2018/1910 albo ustawę
o VAT. Wybrane przepisy podatnik powinien jednak stosować konsekwentnie we wszystkich
aspektach związanych z rozliczaniem VAT danej transakcji;

2) ustawę z 5.6.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1065). Wprowadziła m.in. zmiany w zakresie sankcji za doko-
nanie zapłaty na rachunek kontrahenta nieznajdujący się na białej liście oraz małą klauzulę
przeciwko unikaniu opodatkowania, dotyczącą tzw. hipotetycznych kosztów pozyskania ka-
pitału zewnętrznego.

W związku z tymi licznymi zmianami pojawiła się konieczność zaktualizowania istniejących w jed-
nostce procedur, instrukcji i regulaminów oraz przygotowania wielu nowych. Sytuacja gospodar-
cza związana z pandemią COVID-19 spowodowała niepewność co do kontynuowania działalności.
Warto więc przygotować instrukcję weryfikacji danych sprawozdawczych w związku z COVID-19.
Zmieniające się ceny rynkowe i związane z tym benchmarki spowodowały konieczność ak-
tualizacji dokumentacji cen transferowych – w zakresie tej tematyki warto również pamiętać
o komunikacie Ministerstwa Finansów opublikowanym w dniu 7.2.2020 r. informującym, że prze-
pisy obwieszczenia z 21.12.2018 r. odnoszące się do transakcji finansowych typu safe harbours (po-
życzki, kredyty, emisja obligacji) stosuje się w 2020 r. do czasu wydania kolejnego obwieszczenia
zmieniającego.

Warto również pamiętać o zmianach w zakresie schematów podatkowych (tzw. MDR-ów).
Wspomniana wyżej ustawa z 28.5.2020 r. nałożyła na promotorów, korzystających i wspomagają-
cych obowiązek przekazania Szefowi KAS  po 30.6.2020 r. informacji o schemacie podatkowym
transgranicznym, jeżeli pierwszej czynności związanej z jego wdrażaniem dokonano w okresie
od 26.6.2018 r. do 30.6.2020 r. (dalej jako obowiązek ponownego zaraportowania schematów
podatkowych transgranicznych). Obowiązek ten jest niezależny od faktu, czy dany schemat po-
datkowy transgraniczny został lub nie został zaraportowany do 30.6.2020 r. Ponadto 1.7.2020 r.
NSP (numery schematów podatkowych) nadane przed tym dniem schematom podatkowym trans-
granicznym stały się nieważne. Jest to wynik wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów
z 30.6.2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem in-
formacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami
(Dz.U. z 2020 r. poz.1162). Jednocześnie na podstawie Tarczy 4.0 terminy na zaraportowanie sche-
matów podatkowych krajowych (innych niż schematy podatkowe transgraniczne) nie rozpoczy-
nają się, a rozpoczęte – podlegają zawieszeniu w okresie od 31.3.2020 r. do 30 dnia następującego
po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z CO-
VID-19.
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Ponadto obszerne zmiany w zakresie odsetek kapitałowych, ustawowych, umownych, maksymal-
nych oraz za opóźnienie w transakcjach wprowadziły Uchwały Rady Polityki Pieniężnej. Najpierw
w uchwale z 18.3.2020 r. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła stopę referencyjną na poziomie 1% (zo-
stała obniżona o 0,5 punktu procentowego). W dniu 8.4.2020 r. Rada Polityki Pieniężnej po raz
drugi dokonała obniżenia stopy referencyjnej NBP, tym razem z 1% do 0,5%. Następnie w dniu
28.5.2020 r. RPP po raz trzeci – w związku z pandemią COVID-19 – zdecydowała się na obniżenie
stopy referencyjnej NBP do poziomu 0,1%.

W związku z powyższymi zmianami, począwszy od 18.3.2020 r. odsetki ustawowe za opóźnienie
wynosiły 6,5% (1% + 5,5%), od 9.4.2020 r. – 6,0% (0,5% + 5,5%), od 29.5.2020 r. odsetki usta-
wowe za opóźnienie wynoszą natomiast 5,6% (0,1% + 5,5%). To wszystko ma ogromny wpływ
na zasady obliczania oraz instrukcje dotyczące każdego rodzaju odsetek.

Warto jednak pamiętać, że obniżki stóp procentowanych przez RPP nie wpłynęły na obniżenie sta-
wek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Wynika to z konstrukcji tych odsetek: mimo
że są oparte o poziom stopy lombardowej ogłaszanej przez RPP, która również została obniżona
w ostatnim czasie, to jednak przepisy podatkowe przewidują, że stawka odsetek za zwłokę od za-
ległości podatkowych nie może być niższa niż 8%. Taki poziom odsetek utrzymuje się już od wielu
lat, a konkretnie od 9.10.2014 r., kiedy stopa lombardowa została obniżona do 3%.

Przedstawione opracowanie, zawierające komentarze i wskazówki, powinno umożliwić zaktuali-
zowanie wiedzy i przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działal-
ności gospodarczej w Polsce. Treść merytoryczna została podzielona na sześć głównych części,
w ramach których wyodrębniono kolejne rozdziały. Pierwsza część publikacji – „Instrukcje w zakre-
sie realizacji obowiązków z obszaru rachunkowości i pokrewnych” – zawiera 10 artykułów. Oma-
wia m.in. testy na utratę wartości w kontekście COVID-19, zagadnienie polityki rachunkowości jed-
nostek gospodarczych (oraz jej zmian) w kontekście zmian ustawy o rachunkowości, czy też tema-
tykę sporządzania i podpisywania sprawozdań elektronicznych oraz zdarzeń po dniu bilansowym.
Kolejne rozdziały części pierwszej dotyczą procedur inwentaryzacyjnych, instrukcji kasowych oraz
magazynowych. W następnych rozdziałach zaprezentowano szczegółowe instrukcje podatkowego
księgowania wybranych aspektów funkcjonowania podmiotu gospodarczego. Przedstawiono rów-
nież aktualny opis procedury księgowania podatkowego oraz przechowywania dokumentów po-
datkowych i płacowych.

Część druga stanowi opracowanie kwestii związanych z instrukcjami opodatkowania podatkiem
dochodowym. Zawiera 24 instrukcje, opisujące nowe oraz znowelizowane zagadnienia podatkowe,
wprowadzone przez ww. nowelizacje ustaw podatkowych z 2020 r., m.in. instrukcję w sprawie ulgi
na złe długi w podatkach dochodowych, dokumentację w zakresie podatku u źródła, instrukcję
rozliczania ulgi na badania i rozwój (ulga B+R), instrukcję wypełniania obowiązków wynikających
z przepisów o podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Część trzecią poświęcono podatkowi od towarów i usług. Omówiono w niej m.in. tematykę bia-
łej listy podatkowej, jednolitych plików kontrolnych, nowej matrycy stawek VAT oraz wiążącej in-
formacji stawkowej, dokumentacji w zakresie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, funkcjo-
nowania magazynu call-off stock, kas online czy też kas wirtualnych. W świetle ostatnich zmian
w ustawie o podatku od towarów i usług część trzecia, zawierająca 19 zagadnień, stanowi prak-
tyczne kompendium dla podmiotów będących podatnikami podatku od towarów i usług.

Część czwarta opisuje dokumentację kadrową i płacową. Znalazły się tutaj tematy z zakresu potrą-
ceń z wynagrodzenia pracownika z uwzględnieniem zmian wynikających z Tarczy 3.0, pracowni-
czych planów kapitałowych, opodatkowania wynagrodzeń cudzoziemców czy też dofinansowania
miejsc prac z urzędów pracy.
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Część piąta zawiera instrukcje z zakresu Ordynacji podatkowej. Znajdują się tutaj wzory raportowa-
nia schematów podatkowych, instrukcja w zakresie ochrony podatnika przed zastosowaniem przez
organy podatkowe klauzuli nadużycia prawa czy też instrukcja w zakresie elektronicznej formy
czynnego żalu.

Część szósta zawiera praktyczne instrukcje i porady odwołujące się do innych ustaw. Opisano tutaj
m.in. instrukcję w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czy
też regulamin udziału w zgromadzeniu wspólników spółki przy wykorzystaniu środków komuni-
kacji elektronicznej.

Szczególnie użytecznym narzędziem dla Czytelnika może okazać się płyta CD, na której znajduje
się ponad 150 wzorów dokumentów przedstawionych w wersji drukowanej.

Ponadto na płycie CD zamieszczono materiał dodatkowy w postaci e-booka. Omawia on 14 zagad-
nień podatkowych.

Mamy nadzieję, że niniejsze opracowanie pomoże Państwu, tak jak w poprzednich latach, sprawnie
zapoznać się ze zmianami oraz korektami w zakresie istniejących instrukcji lub opracować nowe
instrukcje z uwzględnieniem zarówno prawa podatkowego, jak i prawa bilansowego. Mając świa-
domość, że każde opracowanie powinno być udoskonalane – zwłaszcza w erze pandemii, prosimy
o wszelkie uwagi i sugestie, które wykorzystamy podczas pracy nad kolejną publikacją omawiającą
przyszłe zmiany, miejmy nadzieję, że już po pandemii.

Artur Hołda



Przejdź do księgarni 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/19340-instrukcje-ksiegowe-i-podatkowe-artur-holda
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