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Mozart w Srebrnej Górze

W sobotni wieczór
13 września w Twierdzy
Srebrna Góra można było
usłyszeć najsłynniejsze
uwertury i arie m.in.
z oper W. A. Mozarta.
Publiczność dopisała
(Red) Mimo kapryśnej po
gody widzowie mieli okazję na
spotkanie „twarzą w twarz” z
kulturą przez duże „K”. Wystą
piła bowiem Orkiestra Symfo
niczna im. Księcia Jerzego II
Piasta, prowadzona przez Mar
ka Kudrę wraz z solistami Aga
tą Chodorek (sopran), Mają
Wielgus (mezzosopran) oraz
Aleksandrem Bardasov (bary
ton). Artyści wykonali utwory
W. A. Mozarta. Zagrane zostały
uwertury z jego najbardziej
znanych oper: „Wesele Figara”,
„Don Giovanni’ego”, „Cosi fan
tutte” i „Uprowadzenia z Seraju”.
Koncert poprowadził Jan Płon
ka.
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Cykl porad co dwa tygodnie

Słownik podatkowy
doradcy podatkowego
Ponieważ wiem, że wiedza
naszych podatników na tema
ty podatkowe jest niewielka,
postanowiłam stworzyć dla
Was, Czytelnicy słownik podat
kowy. Nie będą to tylko defini
cje ale porady podatkowe, na
pisane prostym, zwięzłym ję
zykiem, poparte przykładami
z życia oraz ciekawymi inter
pretacjami urzędowymi i wy
rokami sądów administracyj
Danuta Basoń
nych. Będę również pisała
o prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych.
Na dobry początek, trochę o mnie. Nazywam się Danuta
Basoń. Od 23 lat wraz z mężem prowadzimy Kancelarię Podat
kową w Nowej Rudzie i Kłodzku. Przed założeniem własnej
działalności pracowałam przez 12 lat, jako księgowa w różnych
firmach. Naszą firmę prowadzimy na podstawie wpisów na
listę doradców podatkowych pod nr 2233 i 2234, nadanym
przez Ministra Finansów oraz w oparciu o uprawnienia do
usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Certyfikat
Księgowy nr 31917 wydany przez Ministra Finansów.
Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydzia
łu Prawa i Administracji. Ukończyłam również Podyplomowe
Studia Rachunkowości oraz Podyplomowe Studia Podatkowe
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Współwłaści
ciele i nasi pracownicy systematycznie podnoszą kwalifikacje
na różnorodnych szkoleniach i seminariach. Dzięki doświad
czeniu, jakie nabyliśmy przez 23 lata współpracy z klientami,
jesteśmy w stanie zapewnić wysoki standard jakości świadczo
nych usług. Niejednokrotnie nasza praca była weryfikowana
i kontrolowana przez organy kontroli skarbowych oraz ZUS.
Posiadamy dobrą opinię w Urzędach Skarbowych i ZUS. Tyle
o mnie. Przejdźmy do słownika.
Dzisiaj słowo: deregulacja zawodu doradcy podatkowego
i biur rachunkowych. Od 10 sierpnia zaczęła obowiązywać
deregulacja zawodu doradcy podatkowego i biur rachunko
wych. Dzisiaj bez wykształcenia i przygotowania zawodowego
każdy może prowadzić podatnikom dokumenty. Uchwalona
deregulacja jest zagrożeniem dla odbiorców usług księgowych.
Dopuszczenie do zawodu osób bez żadnych kwalifikacji do
prowadzi do dramatycznego spadku jakości prowadzonych
ksiąg i ewidencji, co spowoduje ostatecznie problemy z urzę
dami. Będą to firmy małe, które aby przejąć klientów z innych
biur, będą znacznie obniżać ceny za usługi, a w konsekwencji
nie będą posiadać finansów na wysokie ubezpieczenie biura
od odpowiedzialności, jak również ciągłe podnoszenie kwali
fikacji zawodowych. Doradca podatkowy ma ustawowy obowią
zek, aby systematycznie podnosić swoje kwalifikacje. Zdoby
wanie wiedzy na szkoleniach i seminariach, kupowanie dobrych
materiałów szkoleniowych, programów licencjonowanych jest
niezwykle kosztowne. W przypadku braku fachowej wiedzy
i znajomości przepisów podatkowych na bieżąco, dokumenty
mogą być prowadzone błędnie. Za nierzetelne, czy wadliwe
prowadzenie dokumentów trudno będzie uzyskać odszkodo
wanie. Firmy świadczące takie usługi przeważnie przeniosą
odpowiedzialność na podatnika, który poniesie osobiście ry
zyko finansowe i karno-skarbowe. Pozostaje mu dochodzić
odszkodowania w sądzie. Jest to długoterminowe i kosztowne.
Podatnicy kierujący się tylko niższą ceną za wykonane
usługi przy wyborze biura powinni się poważnie zastanowić.
Danuta Basoń
Kancelaria Podatkowa sc Danuta Bogusław Basoń

