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LEKSYKON VAT – 2017 · wydanie dwutomowe
autor: Janusz Zubrzycki
format B5, ok. 2600 stron, już w sprzedaży

Duża nowelizacja VAT w 2017 roku!!!
Blisko 1600 odpowiedzi na trudne pytania z VAT!
Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe, liczne regulacje, w tym m.in. dotyczące
kaucji rejestracyjnych, możliwości łatwiejszego wyrejestrowania firmy, sankcji za
nieprawidłowe rozliczanie VAT, nowych reguł dot. odwróconego obciążenia VAT, a także
scentralizowania rozliczeń gmin.
Jednocześnie w 2016 r. weszły w życie unormowania dotyczące JPK, „pakietu
paliwowego i energetycznego” oraz nowych zasad rozliczania VAT z tytułu importu
towarów. Zapadło także wiele istotnych rozstrzygnięć sądowych w zakresie VAT istotnych
dla praktyki podatkowej.
Szczegółowe, kompetentne i przejrzyste (z wieloma przykładami) omówienie
wszystkich tych zmian Czytelnicy znajdą w „Leksykonie VAT 2017”.
To kolejna edycja, wielokrotnie nagradzanego, bestsellera wydawniczego autorstwa
sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego, która zawiera również ustosunkowanie się Autora do
przedstawionych przez Czytelników zagadnień stwarzających im największe problemy
w stosowaniu VAT.
Stan prawny aktualny na 2017 r.

cena:

320,00 zł

lub

*

LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – 2017
autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
format B5, ok. 1100 stron, już w sprzedaży
Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych!
Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień,
a także gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów.
Z Leksykonu dowiesz się, m.in.:
• Jakie zmiany obowiązują w podatku dochodowym od 1 stycznia 2017 r.?
• Jak poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów uzyskania przychodów?
• Jak rozliczać koszty w czasie?
• Jakie od 1 stycznia 2017 r. są skutki opłacenia gotówką faktury powyżej 15.000 zł i jak
prawidłowo ustalić limit?
• Kto, kiedy i w jakim zakresie musi przygotować dokumentację dla cen transferowych?
• Kiedy i w jakiej wysokości należy pobrać tzw. podatek u źródła?
• Kto może stosować nową 15 % stawkę podatku dochodowego?
• Jakie ograniczenia ustawodawca przewiduje w przypadku tzw. cienkiej kapitalizacji?
• Kiedy opodatkować dotacje i jak rozliczyć wydatki nią pokryte?
• Jak rozliczać wydatki na reprezentację i reklamę?
W aktualnym wydaniu uwzględniono zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2017 r.
Dodatkowym atutem jest uwzględnienie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych
i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Stan prawny aktualny na 2017 r.

cena:

228,00 zł

lub

*
*

kupisz wyłącznie w eKsięgarni

LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – 2017
autor: Ryszard Kubacki
format B5, ok. 1250 stron, już w sprzedaży
Ponad 1200 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo
skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, pomoże Ci znaleźć rozwiązanie, którego właśnie
poszukujesz!
W Leksykonie przedstawiono bieżące problemy wynikające ze stosowania niejasnych
regulacji prawa podatkowego. Uwzględniono także zmiany przepisów, które nastąpiły
w trakcie 2016 roku, jak i te, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Praktyczne wyjaśnienia, poparte bogatym i najnowszym orzecznictwem sądów
administracyjnych oraz interpretacjami Ministra Finansów (opatrzonymi w razie potrzeby
wnikliwymi, często krytycznymi uwagami autora) z pewnością ułatwią sprostanie
najbardziej zawiłym kwestiom dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym.
W Leksykonie szczegółowo zostaną omówione nowe dosyć skomplikowane regulacje
dotyczące przychodów nieujawnionych oraz inne nowości.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników
organów podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się „obsługą” podatkowoksięgową, jak i samych podatników.
Stan prawny aktualny na 2017 r.

cena:

226,00 zł

lub

*

LEKSYKON ŚWIADCZEŃ ZUS – 2017
autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
format B5, ok. 900 stron, planowany termin wydania: II kwartał
Zapomnij o problemach z ZUS!
Publikacja przeznaczona dla wszystkich płatników składek ZUS. W książce w sposób
kompleksowy i przystępny omówiono wiele praktycznych problemów związanych
z prawidłowym rozliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Z Leksykonu dowiesz się m.in.:Jakie obowiązki ciążą na płatniku składek na ubezpieczenia
społeczne?
• Jakie składki wynagrodzeń pracowników są wyłączone z podstawy wymiaru składek
na ubezpieczenie społeczne?
• Jakie składki powinna płacić osoba prowadząca działalność gospodarczą?
• Jak ustalić wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe?
• Jak i kiedy należy rozliczyć składki ZUS za osobę współpracującą?
• Jak rozliczyć składki ZUS od umowy zlecenia?
• Jak ustalić wysokość zasiłku chorobowego i macierzyńskiego po nowelizacji?
Oddzielne rozdziały poświęcono zbiegom tytułów ubezpieczeń, rozliczaniu składek na
Fundusz Pracy oraz ubezpieczeniu rolników. Publikacja uwzględnia najnowszy stan
prawny, a także aktualne wyroki sądowe i wyjaśnienia ZUS.

cena:

176,00 zł

lub

*

LEKSYKON PRACODAWCY – 2017
autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
format B5, 816 stron, już w sprzedaży
Zostań najlepszym pracodawcą!
Kolejna edycja publikacji, którą powinien przeczytać każdy pracodawca. Autorzy
omawiają obowiązki pracodawcy począwszy od momentu zatrudnienia pracownika,
poprzez trwanie zatrudnienia, aż do momentu jego zwolnienia.
Z Leksykonu dowiesz się m.in.:
• Jakie dokumenty należy zgromadzić zatrudniając pracownika?
• Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie?
• Jak prawidłowo udzielić pracownikowi urlopu?
• Jakie świadczenia przysługują pracownikowi w razie choroby i macierzyństwa?
• Jak rozliczyć czas pracy?
• Jak prawidłowo zwolnić pracownika?
• Jakie są różnice pomiędzy umową o pracę i umową zlecenia oraz jakie obowiązki
ciążą na zleceniodawcy od 1 stycznia 2017 r.?
Publikacja omawiająca szczegółowo zagadnienia z prawa pracy, wzbogacona licznymi
przykładami, wyjaśnieniami różnych organów oraz wzorami do zastosowania w praktyce.

cena:

160,00 zł

lub

*

KOMENTARZ – ORDYNACJA PODATKOWA – 2017
autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Paweł Borszowski,

Ryszard Mastalski, Janusz Zubrzycki
format B5, ok. 1550 stron, już w sprzedaży
Klasyczny komentarz do ustawy Ordynacja podatkowa, omawiający poszczególne
przepisy tej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich zmian, które obowiązują od 1 stycznia
2017 r.
Komentarz szczegółowo omawia nowe regulacje, które zaczęły obowiązywać w trakcie
2016 r. oraz wchodzą w życie w 2017 r.
Zmiany dotyczą, m.in. interpretacji podatkowych, obowiązywania klauzuli przeciwko
unikaniu opodatkowania, zasad dotyczących pełnomocnictw ogólnych, przekazywania
w formie JPK całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, utworzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.
Autorami są wybitni znawcy problematyki materialnego prawa podatkowego: prof.
Ryszard Mastalski, prof. Paweł Borszowski i sędzia NSA Janusz Zubrzycki, oraz
procedury podatkowej: sędzia NSA prof. Barbara Adamiak (aktualizująca również część
komentarza opracowaną przez zmarłego prof. Janusza Borkowskiego).
Stan prawny aktualny na 2017 rok.

cena:

336,00 zł

lub

*
*

kupisz wyłącznie w eKsięgarni

OPODATKOWANIE. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE,
EKSPORT, IMPORT – 2017
autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
format B5, ok. 850 stron, już w sprzedaży
Ty też możesz handlować z zagranicą!
Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji
zagranicznych.
Z publikacji dowiesz się m.in.:
• Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2017 r.?
• Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
• Kiedy zastosować stawkę 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
• Jakie są zasady stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów?
• Jak ustalić podstawę opodatkowania w imporcie towarów?
• Jak rozliczyć VAT w przypadku nabywania i sprzedaży usług dla kontrahentów
zagranicznych?
• Jak opodatkować świadczenie usług elektronicznych dla zagranicznych
konsumentów?
Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień.
Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów
podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.

cena:

180,00 zł

lub

*

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW W PODATKACH DOCHODOWYCH – 2017
autor: Ryszard Kubacki
format B5, ok. 950 stron, już w sprzedaży
Koszty uzyskania przychodów w podatkach dochodowych 2017, to pozycja, dzięki której
z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce.
Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej
działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także
poparte stosownymi i najnowszymi orzeczeniami polskich sądów administracyjnych, jak
i interpretacjami wydanymi przez Ministra Finansów.
W książce omówione zostało najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz
interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczania kosztów uzyskania
przychodów. Publikacja ta będzie stanowić dla Ciebie nieocenioną pomoc przy
rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień podatkowych.
Książka przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów
podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się „obsługą” podatkowo-księgową, jak
i samych podatników.
Stan prawny aktualny na 2017 r.

cena:

158,00 zł

lub

*

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW – 2017
autor: Rafał Styczyński
format B5, ok. 300 stron, już w sprzedaży
Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, pomimo faktu, iż są dość
powszechnie znane, od wielu lat budzą określone wątpliwości. Ewidencja poszczególnych
zdarzeń gospodarczych sprawia problemy nie tylko podmiotom rozpoczynającym jej
prowadzenie, ale również doświadczonym praktykom.
Książka stanowi zbiór gotowych rozwiązań konkretnych problemów, które mogą się pojawić
przy prowadzeniu PKPiR. Ponadto dodatkowym walorem publikacji jest licznie powoływane
orzecznictwo sądów administracyjnych oraz wyjaśnienia organów podatkowych, co może
okazać się pomocne przy ewentualnym sporze z fiskusem.
Publikacja napisana jest przystępnym językiem i opatrzona wieloma przykładami obrazującymi
zawarte w niej porady m.in. w zakresie:
• rozpoczęcia działalności gospodarczej,
• zasad ogólnych prowadzenia PKPiR,
• ewidencji do których prowadzenia zobowiązany jest podatnik,
• rozliczania osiągniętych przychodów,
• kosztów uzyskania przychodu oraz ich korekty,
• dowodów księgowych,
• pracowników i podróży służbowych,
• amortyzacji,
• jednolitego pliku kontrolnego,
• nowego wzoru PKPIR.
Książka zawiera najnowsze interpretacje i wyroki sądów administracyjnych.

cena:

78,00 zł

lub

*

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE.
TECHNIKI SPORZĄDZANIA. wydanie V
autor: Paweł Sałdyka
format B5, ok. 220 stron, już w sprzedaży
Książka napisana przez praktyka omawia w bardzo przystępny i zrozumiały sposób
problematykę rachunku przepływów pieniężnych.
Opracowanie zawiera m.in.:
• liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania
poszczególnych pozycji cash flow,
• przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania
sprawozdania z przypływów pieniężnych zarówno metodą pośrednią jak i metodą
bezpośrednią,
• przykład praktycznego zastosowania arkusza kalkulacyjnego Excel,
• kluczowe różnice występujące między KSR 1 a MSR 7, ze szczególnym
uwzględnieniem aspektu dotyczącego podatku dochodowego.
• analizę wskaźnikową rachunku przepływów pieniężnych.
Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w opracowaniu zasad zapewnia
bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania
z przepływów pieniężnych.

cena:

72,00 zł

lub

*
*

kupisz wyłącznie w eKsięgarni

NOWA SERIA KSIĄŻEK

PRAKTYCZNE VADEMECUM
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY. PRAKTYCZNE VADEMECUM
PODATNIKA. Wydanie II uzupełnione
PAKIET PALIWOWY I ENERGETYCZNY. ZMIANY W VAT,
AKCYZIE I PRAWIE ENERGETYCZNYM. PRAKTYCZNE
VADEMECUM PODATNIKA.
KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU
OPODATKOWANIA. PRAKTYCZNE
VADEMECUM PODATNIKA.
POSTĘPOWANIE CELNE W UNIJNYM KODEKSIE
CELNYM. PRAKTYCZNE VADEMECUM.
PROCEDURY CELNE W UNIJNYM KODEKSIE
CELNYM. PRAKTYCZNE VADEMECUM.
JAK KORZYSTAĆ Z UPROSZCZEŃ
UNIJNEGO KODEKSU CELNEGO.
PRAKTYCZNE VADEMECUM.
MECHANIZM ODWRÓCONEGO
OBCIĄŻENIA VAT NA USŁUGI
BUDOWLANE. PRAKTYCZNE
VADEMECUM PODATNIKA.

www.sklep.unimex.pl

JAK ZAMÓWIĆ KSIĄŻKI?

e-mailem:
zakupy@unimex.pl

pocztą:
Oficyna Wydawnicza
UNIMEX
ul. Skarbowców 85 B,
53-025 Wrocław

Opłatę za zamówione książki (plus koszt wysyłki) dokonaj
na konto Oficyny Wydawniczej UNIMEX:
Bank Zachodni WBK S.A. 34 O/Wrocław 91 1500 1168 1211 6001 1100 0000

Paczkę dostarczymy Pocztą Polską pod wskazany adres
zaraz po ukazaniu się książek w Wydawnictwie.
Książki ukażą się w 2017 roku.

Uwaga!
Formularz zamówienia znajduje się na następnej stronie.

71 78 333 25
lub

faksem:
71-78-333-27

801 01 12 12

@

i

Wypełnij formularz zamówienia.
Wyślij zamówienie:

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem:

Wybierz interesujące Cię książki z naszej oferty na 2017 rok.

STRONA DO WYRWANIA

·

STRONA DO WYRWANIA

·

STRONA DO WYRWANIA

·

STRONA DO WYRWANIA

·

STRONA DO WYRWANIA

FORMULARZ ZAMÓWIENIA KSIĄŻEK
CENA (zł)

TYTUŁ

LEKSYKONY
LEKSYKON VAT – 2017 · wydanie dwutomowe
LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
PRAWNYCH – 2017
LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB
FIZYCZNYCH – 2017
LEKSYKON ŚWIADCZEŃ ZUS – 2017
LEKSYKON PRACODAWCY – 2017

ILOŚĆ
SZTUK

WARTOŚĆ (zł)

320,00
228,00
226,00
176,00
160,00

KOMENTARZE
KOMENTARZ – ORDYNACJA PODATKOWA – 2017

336,00

OPODATKOWANIA
OPODATKOWANIE. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, EKSPORT, IMPORT – 2017

180,00

PORADNIKI
KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW
W PODATKACH DOCHODOWYCH – 2017
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW – 2017
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
W PRAKTYCE. TECHNIKI SPORZĄDZANIA. Wydanie V
ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE
I PRAWNE – 2017

158,00
78,00
72,00
168,00

VADEMECUM
JEDNOLITY PLIK KONTROLNY. PRAKTYCZNE
VADEMECUM PODATNIKA. Wydanie II
PAKIET PALIWOWY I ENERGETYCZNY. ZMIANY
W VAT, AKCYZIE I PRAWIE ENERGETYCZNYM.
PRAKTYCZNE VADEMECUM PODATNIKA.
KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA.
PRAKTYCZNE VADEMECUM PODATNIKA.
POSTĘPOWANIE CELNE W UNIJNYM KODEKSIE
CELNYM. PRAKTYCZNE VADEMECUM.
PROCEDURY CELNE W UNIJNYM KODEKSIE CELNYM.
PRAKTYCZNE VADEMECUM
JAK KORZYSTAĆ Z UPROSZCZEŃ UNIJNEGO KODEKSU
CELNEGO. PRAKTYCZNE VADEMECUM.
MECHANIZM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT
NA USŁUGI BUDOWLANE.
PRAKTYCZNE VADEMECUM PODATNIKA.

68,00
77,00

70,00
74,00
70,00
66,00
80,00

Koszt wysyłki:

Ogółem do zapłaty:

1

14,70

FIRMA / Imię i nazwisko:

Adres do faktury:

ul.

kod

miasto

Osoba zamawiająca:

Adres wysyłkowy: ul.
kod

miasto

tel./fax.

e-mail:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez O.W. Unimex z siedzibą we Wrocławiu w celu ewidencji
sprzedaży i kontaktu z nabywcą. Dane zostaną wykorzystane, wyłącznie przez O.W. Unimex, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych( Dz. U. nr 133 poz.883.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów marketingowych wyłącznie przez O.W. Unimex z siedzibą
we Wrocławiu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późń. zm) oraz na
otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych na podany adres elektroniczny (e-mail) zgodnie z ustawą o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późń. zm).
Mam prawo wglądu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania moich danych osobowych.

data

czytelny podpis

SPOSÓB ZAMÓWIENIA WERSJI ELEKTRONICZNEJ
Wersję elektroniczną książek zamówisz
na stronie sklep.unimex.pl
Postępuj wg schematu z kolejnej strony.
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i
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Zaloguj / zarejestruj się w eKsięgarni UNIMEX

Opłać zamówienie

Po wpływie środków na nasze konto, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Twój eBook będzie dostępny w eKsięgarni (zakładka MOJE KONTO).

Wersje: elektroniczna i papierowa ukażą się jednocześnie.
O dostępności eBooka powiadomimy e-mailem.

Wszystkie nasze książki
w wersji papierowej i elektronicznej
kupisz w e-księgarni
wygodnie
szybko
bez wychodzenia z domu

Zapraszamy
na naszą
NĘ
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ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE – 2017
autor: Janusz Zubrzycki, Paweł Sałdyka
format B5, ok. 1300 stron, już w sprzedaży
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w prawie podatkowym
i bilansowym.
W książce usystematyzowano skomplikowaną tematykę omawiając ją przede wszystkim
z punktu widzenia podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, a także zagadnień
rachunkowości oraz podatku VAT.
W sposób bardzo przystępny omówiono m.in. następujące problemy:
• zakres przedmiotowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
w aspekcie definicji dla potrzeb podatkowych i rachunkowości;
• kosztów uzyskania przychodów z tytułu amortyzacji, nabycia lub wytworzenia tych
składników majątku, remontów, ulepszeń itd.;
• strat w majątku trwałym i możliwości wykazania z ich tytułu kosztów uzyskania
przychodów;
• ustalania wartości początkowej, leasingu środków trwałych;
• podatku od towarów i usług w kontekście środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych;
• amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych oraz innych składników majątku trwałego.
Zaletą tej pozycji są liczne przykłady oraz jej układ – ponad 600 pytań (haseł) i odpowiedzi
– umożliwiających Czytelnikowi szybkie dotarcie do interesującego go zagadnienia.
Omawia wszystkie nowości w zakresie problematyki środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 roku.

cena:

168,00 zł

lub

*

JEDNOLITY PLIK KONTROLNY. PRAKTYCZNE VADEMECUM PODATNIKA.
Wydanie II uzupełnione
autor: Janusz Zubrzycki
format B5, ok. 210 stron, już w sprzedaży
Jednolity plik kontrolny to rewolucja w raportowaniu organom podatkowym danych
z ewidencji księgowych i podatkowych przez podatników!
O tym kto, kiedy i w jakim zakresie ma to czynić, a także jakie sankcje przewidziano za
zaniedbanie tego obowiązku dowiesz się z naszej publikacji.
Stan prawny aktualny na 2017 rok.

cena:

68,00 zł

lub

*

PAKIET PALIWOWY I ENERGETYCZNY. ZMIANY W VAT, AKCYZIE
I PRAWIE ENERGETYCZNYM. PRAKTYCZNE VADEMECUM PODATNIKA.
autor: Janusz Zubrzycki
format B5, 150 stron, już w sprzedaży
Tak zwany „Pakiet paliwowy” i „pakiet energetyczny” to katalog nowych przepisów
ustawy o VAT, akcyzy, prawa energetycznego i szeregu innych ustaw, mający na celu
przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym występującym na rynku paliw ciekłych,
głównie ograniczenie, tzw. „szarej strefy” – poprzez uporządkowanie i uzupełnienie
regulacji sektora paliw ciekłych – oraz „uszczelnienie” poboru VAT. Część przepisów
obowiązuje od 1 sierpnia 2016 r., pozostałe od 2 września 2016 r.
Niniejsza pozycja kompleksowo omawia dokonane zmiany i ich praktyczne aspekty.
Stan prawny aktualny na 2017 rok.

cena:

77,00 zł

lub

*

KLAUZULA PRZECIWKO UNIKANIU OPODATKOWANIA.
PRAKTYCZNE VADEMECUM PODATNIKA.
autor: Paweł Borszowski
format B5, ok. 130 stron, już w sprzedaży
Opracowanie dotyczy wprowadzonej w dniu 15 lipca 2016 r. klauzuli przeciwko unikaniu
opodatkowania.
Jest to nowe rozwiązanie ustawowe wprowadzone do przepisów Ordynacji podatkowej,
które w tak dużym zakresie unormowań dotyka jednego z najistotniejszych zagadnień dla
całego prawa podatkowego. Ustawodawca tworząc regulacje tej klauzuli posługuje się
środkami techniki prawodawczej zapewniającymi elastyczność. Stąd też szczególną uwagę
Autor poświęca analizie tych środków techniki prawodawczej i ocenie ich „przełożenia” na
praktykę prawa podatkowego. Autor omawia zatem m.in. normatywne pojęcie unikania
opodatkowania, pojęcie czynności odpowiedniej, kwalifikację sposobu działania jako
sztuczny, uznanie czynności za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści
podatkowej, a także pojęcie czynności oraz korzyści podatkowej.
Stan prawny aktualny na 2017 rok.

cena:

70,00 zł

lub

*
*

kupisz wyłącznie w eKsięgarni

POSTĘPOWANIE CELNE W UNIJNYM KODEKSIE CELNYM.
PRAKTYCZNE VADEMECUM.
autor: Marzenna Kałka
format B5, ok. 130 stron, już w sprzedaży
Nowe „unijne” i „krajowe” prawo celne (obowiązujące od 20 sierpnia 2016 r.)
wprowadziło nowy tryb prowadzenia postępowań celnych w oparciu o przepisy Unijnego
Kodeksu Celnego i znacznie ograniczyło stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej.
W książce opisano dokładnie nową procedurę wydawania decyzji, wpływ szeregu
nowych przepisów proceduralnych na koncepcję postępowania celnego m.in. prawo do
bycia wysłuchanym, tryby nadzwyczajne funkcjonujące w postępowaniu celnym zupełnie
odmienne od tych funkcjonujących w postępowaniach podatkowych. Omówiono również
przepisy dotyczące przedstawiciela celnego, które mają zastosowanie w postępowaniu
celnym, inaczej niż w postępowaniu podatkowym dotyczącym podatków importowych,
gdzie obowiązują przepisy dotyczące pełnomocnictwa określone w Ordynacji podatkowej.

cena:

74,00 zł

lub

*

PROCEDURY CELNE W UNIJNYM KODEKSIE CELNYM.
PRAKTYCZNE VADEMECUM.
autor: Marzenna Kałka
format B5, ok. 130 stron, już w sprzedaży
W związku z wejściem w życie 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego funkcjonowanie
procedur celnych uległo istotnym zmianom. Zrezygnowano z dotychczasowego podziału
na przeznaczenia celne i procedury celne, na nowo usystematyzowano i przebudowano
procedury celne: dopuszczenia do obrotu, wywóz oraz tzw. procedury specjalne. Z każdą
procedurą celną wiążą się inne obowiązki lub przywileje dla osoby dokonującej obrotu
towarowego. Niniejsze opracowanie stanowi próbę zebrania i omówienia podstawowych
przepisów związanych z procedurami celnymi, w tym dotyczących nowych obowiązków
i terminów w szczególności przy stosowaniu procedur specjalnych.
Książka ma na celu przybliżenie zarówno przedsiębiorcom, jak i funkcjonariuszom celnym
zagadnień z zakresu unijnego prawa celnego.

cena:

70,00 zł

lub

*

JAK KORZYSTAĆ Z UPROSZCZEŃ UNIJNEGO KODEKSU CELNEGO.
PRAKTYCZNE VADEMECUM.
autor: Marzenna Kałka
format B5, ok. 130 stron, już w sprzedaży
Nowe przepisy tzw. pakietu unijnego kodeksu celnego obowiązujące od maja 2016 r.
wprowadziły nowe uproszczenia celne oraz zmiany w zakresie stosowania
dotychczasowych uproszczeń. Wprowadzono uproszczone zgłoszenie celne zamiast
dotychczasowego zgłoszenia niekompletnego i uproszczonego. Obecnie zgłoszenie celne
może zostać złożone także w formie wpisu do rejestru prowadzonego przez
zgłaszającego. Całkowicie nowymi uproszczeniami na gruncie prawa unijnego są:
odprawa scentralizowana i samoobsługa celna. Z niektórych uproszczeń celnych
korzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy posiadający status AEO.
W książce znajdziesz m.in. wyjaśnienia:
• jak uzyskać pozwolenie na korzystanie z poszczególnych uproszczeń,
• jak stosować uproszczenia,
• jakie korzyści przynosi stosowanie uproszczeń,
• jak postępować w przypadku aktualnych pozwoleń wydanych na podstawie
Wspólnotowego Kodeksu Celnego, czy i do kiedy zachowują one swoją ważność,
• jak przygotować przedsiębiorstwo do uzyskania statusu AEO i jakie złożyć dokumenty
by uzyskać pozwolenie AEO.

cena:

66,00 zł

lub

*

SKŁAD CELNY, PODATKOWY I MAGAZYN CZASOWEGO SKŁADOWANIA
– PROWADZENIE I ROZLICZANIE. PRAKTYCZNE VADEMECUM.
autor: Marzenna Kałka
format B5, ok. 120 stron, już w sprzedaży
Przepisy nowego unijnego prawa celnego wprowadziły nową systematykę składów
celnych, nowe zasady regulujące korzystanie z czasowego składowania towarów oraz
terminy czasowego składowania. Nowe regulacje unijnego prawa celnego wprowadziły
nowe wymagania, m.in.: udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego lub
prowadzenia magazynu czasowego składowania jest uzależnione od złożenia
zabezpieczenia. W książce przedstawiono również specyfikę prowadzenia składu
podatkowego w nowym porządku prawnym obowiązującym od stycznia 2017 r.
Z książki dowiesz się:
• jak założyć skład celny, podatkowy i magazyn czasowego składowania,
• jakie są zasady regulujące korzystanie ze składów i magazynu,
• jaki jest termin składowania,
• jak prowadzić niezbędne ewidencje,
7 ROKU
01
• jakie są obowiązki korzystających,
a jakie prowadzących składy i magazyn.
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cena:

64,00 zł

lub

*
*

kupisz wyłącznie w eKsięgarni

NALEŻNOŚCI CELNE. PRAKTYCZNE VADEMECUM.
autor: Marzenna Kałka
format B5, ok. 220 stron, już w sprzedaży
Nowe przepisy Unijnego Kodeksu Celnego wprowadziły zmiany w przepisach dotyczących
ustalania wartości celnej, wiążącej Informacji Taryfowej oraz składania zabezpieczeń
celnych. Zmodyfikowane zostały regulacje dotyczące podstawy powstania długu celnego
zawierające przepisy określające ogólne i szczególne zasady obliczania kwot należności
celnych w zależności od procedur celnych, którymi zostały objęte towary podlegające tym
należnościom. Książka stanowi próbę zebrania i omówienia podstawowych przepisów
związanych z elementami, na podstawie których stosowane są należności celne oraz
zagadnień długu celnego i zabezpieczenia należności celnych.
W książce omówiono m.in.:
• jak prawidłowo określać wartość celną towarów,
• jak skutecznie dokumentować pochodzenie towarów i stosować preferencje taryfowe,
• w jakich sytuacjach powstaje dług celny,
7 ROKU
• kto jest dłużnikiem zobowiązanym do zapłaty długu,
01
• w jaki sposób i w jakich sytuacjach składa się obowiązkowo
zabezpieczenie i w jakiej wysokości,
• jakie są terminy płatności należności celnych,
• w jaki sposób uzyskać odroczenie płatności,
• w jakiej wysokości naliczane są odsetki za zwłokę,
• jak uzyskać zwrot lub umorzenie należności celnych.
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cena:

76,00 zł

lub

*

MECHANIZM ODWRÓCONEGO OBCIĄŻENIA VAT NA USŁUGI BUDOWLANE.
PRAKTYCZNE VADEMECUM PODATNIKA.
autorzy: Dagmara Dominik-Ogińska, Dariusz Polakowski
format B5, ok. 150 stron, już w sprzedaży
Zmiany przepisów ustawy o VAT w zakresie wprowadzenia mechanizmu odwróconego
obciążenia VAT na usługi budowlane stanowi jedno z rozwiązań prawnych mających na
celu uszczelnienie systemu VAT.
Niniejsza pozycja kompleksowo omawia dokonane zmiany i ich praktyczne aspekty.

cena:

80,00 zł

lub

*

KWARTALNIK PODATKOWY VAT, PIT, CIT
dostępny TYLKO W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (w formacie ePUB)
ok. 50-70 stron, wydanie raz na kwartał
ePUB Kwartalnik podatkowy
– wszystko co nowe w podatkach VAT, CIT, PIT
• zmiany stanu prawnego i ich ocena
• najnowsze orzecznictwo z komentarzem
• najnowsze pisma MF z komentarzem
• przegląd piśmiennictwa
• istotne bieżące problemy i kontrowersje w stosowaniu prawa
podatkowego.
Kwartalnik jest przeznaczony dla wszystkich osób, które zawodowo są związane
z podatkami:
doradców podatkowych,
księgowych,
szefów firm,
pracowników służb skarbowych i podatkowych ect.

cena:

KWARTALNIK
PODATKOWY

VAT
PIT
CIT

24,00 zł
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