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Cykl porad co dwa tygodnie

Słownik podatkowy doradcy podatkowego
List do Pani Poseł w sprawie
interpretacji ministra finansów

Dzisiejszy artykuł trochę o innej tematyce. Chcę Naszych
czytelników poinformować o bardzo kontrowersyjnej interpretacji Ministra Finansów w sprawie obowiązków opodatkowania podatkiem vat i obowiązkiem ewidencjonowania
sprzedaży za pomocą kas fiskalnych dla biur rachunkowych.
Pan Minister Finansów podzielił biura rachunkowe na te, które udzielają porad podatkowych, które to muszą być opodatkowane podatkiem vat i muszą ewidencjonować sprzedaż za
pomocą kas fiskalnych i na biura, które udzielają porad podatkowych, ale twierdzą, że nie udzielają porad, te biura nie
muszą być podatnikami podatku vat i nie muszą instalować
kas fiskalnych. Prowadzę kancelarię podatkową od 25 lat
i stanowczo twierdzę, że nie ma takich biur rachunkowych,
które nie prowadzą doradztwa podatkowego. Może wystąpić
taka sytuacja, ale biuro to zleca doradztwo innej firmie. Klienci biur rachunkowych, które nie są podatnikami podatku vat,
są wprowadzani w błąd co do ceny za usługi. Informuje się
klientów, że ceny w takim biurze są dużo niższe niż w biurze,
które jest podatnikiem podatku vat. Klient nie zdaje sobie
sprawy, że płacąc fakturę z vatem, vat odlicza od swojego vatu
do zapłaty, i usługa kosztuje go w cenie netto. Przykład:
Podatnik jest klientem biura rachunkowego, które jest
płatnikiem podatku vat. Płaci za usługę brutto 450 zł, odlicza
vat od tej usługi 84 zł. Netto usługa kosztuje 366 zł. Biuro,
które nie jest podatnikiem vat, proponuje cenę za usługę 370
zł. Klient jest przekonany, że ma tańszą usługę o 80 zł (450 –
370). Jest to błędne rozumowanie, bo usługa, pomimo że
wynosi brutto 450 zł, po odjęciu vatu wynosi 366 zł.
Postanowiłam z Doradcą Podatkowym Danutą Bącler napisać prośbę do Pani Poseł Moniki Wielichowskiej, aby wystąpiła o interpelację do ministra finansów w celu wyjaśnienia
celowości i zasadności wydania takiej interpretacji przepisów
prawa podatkowego.

POSEŁ Monika Wielichowska

Sprawa: Odniesienie do Interpretacji ogólnej z 9 kwietnia
2015 r., sygn. PT 3.8101.2.2015.AEW.16 – Minister Finansów
Pan Minister Finansów wydając interpretację stwierdził, że
podmioty świadczące wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg
rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów
podatkowych lub też sporządzające zeznania podatkowe a nie
świadczące usług doradczych, mogą korzystać ze zwolnienia

z opodatkowania podatkiem vat, oraz nie są zobowiązane do
prowadzenia sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej za pomocą kas fiskalnych.
Doradcy Podatkowi absolutnie nie zgadzają się z tą interpretacją.
Oficjalne stanowisko Krajowej Izby Doradców Podatkowych
będzie przedstawione w najbliższym czasie Ministrowi Finansów.
25 lat prowadzę Kancelarię Doradztwa Podatkowego, mam
bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw podatkowych
moich klientów. Stanowczo stwierdzam, że nie można prowadzić biura rachunkowego bez udzielania porad i doradzania
swoim klientom różnych rozwiązań podatkowych.
Pierwsza porada jest udzielana każdemu podatnikowi,
który rozpoczyna działalność: jaką formę opodatkowania
wybrać, jaki podatek, jakie ewidencje. Przy prowadzeniu ksiąg,
niejednokrotnie udziela się porad z zakresu rozliczania pracowników, zakupu środków trwałych i zastosowaniu amortyzacji, sprzedaży środków trwałych, zawieszania działalności,
przekształcania firm, dziedziczenia, podpisywania różnych
umów, leasingowych, kredytowych, kwalifikacji kosztów podatkowych, rozliczania kosztów używania samochodów, rozliczania delegacji, sporządzania rozliczeń rocznych, zastosowania ulg i zwolnień itp., itp.
Właściciele biur rachunkowych niebędących doradcami
podatkowymi nie zlecają nikomu usług porad dla swoich
klientów, ponieważ sami to robią. Dlatego też nie mogą korzystać z ww. zwolnień, a niestety wszyscy korzystają. Minister
Finansów wydając taką interpretację wydał wyrok na Doradców
Podatkowych, którzy muszą poddać się rygorom wynikającym
z ustawy o doradztwie podatkowym i zasad etyki. Doradca
Podatkowy, w myśl ustawy o doradztwie podatkowym i art.
17 Konstytucji RP jest zawodem zaufania publicznego czyli
polega na wykonywaniu zadań o szczególnym charakterze
z punktu widzenia zadań publicznych, troski o realizacji interesu publicznego.
Po tylu latach promowania zawodu przez KIDP nasz zawód
nadal jest mało rozpoznawalny. Doradca podatkowy wrzucany jest do jednego worka z księgowym albo panią Anią, która
wypełnia pit-y, bo się ponoć zna na tym, będąc równocześnie
nierówno traktowana wobec prawa.
Będziemy zmuszeni do zamykania Kancelarii Podatkowych
i do otwierania zwykłych biur rachunkowych, twierdząc że już
nie doradzamy. Będziemy zmuszeni to robić, ponieważ chodzi
o cenę za usługę i konkurencję. Pan Minister Swoją interpre-

tacją spowodował, że
biura które rzekomo „nie
doradzają”, nie będą doliczały do swoich usług
23 % vatu, Ich usługi będą
tańsze niż usługi Doradców Podatkowych obciążonych vatem. Nie można Danuta Basoń
dla dwóch takich samych
firm : biur rachunkowych doradców podatkowych i biur rachunkowych, które to doradzają, a mówią że nie doradzają
stosować inne przepisy prawa podatkowego.
Argument, iż prowadzenie ksiąg i ewidencji podatkowych
oraz sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych jako bliskie
czynnościom księgowym i mają w znacznej mierze charakter
techniczny, a nie prawny oraz, że nie są doradztwem, o którym
mowa w art. 113 ust. 13 pkt.2 lit. b ustawy o VAT, ani doradztwem podatkowym, o którym mowa w rozporządzeniu MF
w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy
zastosowaniu kas rejestrujących, wydaje się wysoce nietrafny.
Dokonana została w tej interpretacji ciekawa definicja
doradztwa, które doradztwem nie jest. Kierując się zatem
zastosowaną wykładnią językową warto postawić pytanie czy
„sporządzanie deklaracji i zeznań” to dokładnie to samo co
„wypełnianie deklaracji i zeznań”.
Minister Finansów powołując się na zasadę zaufania do
państwa zastosował kuriozalne rozwiązanie pozwalające podatnikom powrócić do ww. zwolnienia (wcześniej niż po
upływie roku, licząc od końca roku, w którym zrezygnowali
z tego zwolnienia) w trakcie roku, od 1 mają br.
Już deregulacja zawodu Doradcy Podatkowego spowodowała nagminne otwieranie biur rachunkowych, bez przygotowania zawodowego, bez ubezpieczeń od odpowiedzialności
cywilnej (obowiązek ubezpieczenia, wynikający z ustawy
o rachunkowości, mają tylko podmioty prowadzące księgi
rachunkowe) z niskimi cenami za usługi. Gdzie zasada zaufania
dla państwa, równości obywateli, równości traktowania przedsiębiorców?
W związku z powyższym proszę Panią Poseł o wystąpienie
z interpelacją do Ministra Finansów o wyjaśnienie zasadności
i celowości wydania powyższej interpretacji.
Danuta Basoń
Kancelaria Podatkowa sc Danuta Bogusław Basoń
www.biurorachunkowebason.pl
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TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH
Czym charakteryzuje się zawód
TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH?

Sylwetka absolwenta TCPG

To nowy kierunek, nowy zawód, utworzony na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości –
komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji, czyli wszystkich dziedzin naszego życia oraz
zmieniającego się rynku pracy.
Jest zawodem szerokoproﬁlowym, kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które
wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Daje to przyszłym absolwentom
realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Gdzie znajdzie pracę technik cyfrowych procesów graﬁcznych?

Absolwenci będą ekspertami w obsłudze
nowoczesnego oprogramowania w zakresie graﬁki,
oraz projektowania publikacji, druków
i witryn WWW, tworzenia e-booków,
prezentacji multimedialnych (ﬁlmów, zdjęć),
przygotowaniu sytemu identyﬁkacji wizualnej,
użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych
w procesach drukarskich oraz prowadzenia
kontroli jakości procesów
i produktów poligraﬁcznych.

w wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji;
w drukarniach – w procesach przygotowawczych oraz obsłudze maszyn i urządzeń drukarskich;
w zakładach poligraﬁcznych – m.in. przy projektowaniu opakowań i druków, drukowaniu;
w agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej;
w studiach graﬁcznych, ﬁlmowych, telewizyjnych, studiach fotograﬁi cyfrowej;
w przemyśle (np. w wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych

dla pracowników, w reklamie ﬁrm i sprzedaży produktów ﬁrmowych);

w obsłudze Internetu i projektowaniu witryn WWW;
w edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych;
i wielu innych dziedzinach.

www.nst.nowaruda.pl
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