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167. W jaki sposób można uregulować zasady reprezentacji w spółce?������������������ 175
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spółki do określonej kwoty? Czy ograniczenie to podlega ujawnieniu
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176. Kto reprezentuje spółkę przy dokonywaniu zmiany umowy zawartej
z członkiem zarządu?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 181
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wynagrodzenia członkowi zarządu?������������������������������������������������������������������������ 185
183. Czy członek zarządu odpowiada za zobowiązania spółki?��������������������������������� 186
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nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników?������������������������������������������������������� 188
187. Jakie kwestie zawsze wymagają podjęcia uchwały
zgromadzenia wspólników?�������������������������������������������������������������������������������������� 189
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188. Jaki skutek ma dokonanie czynności bez zgody zgromadzenia
wspólników?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 191
189. Jaki skutek ma zaciągnięcie zobowiązania przekraczającego
dwukrotność kapitału zakładowego bez zgody zgromadzenia
wspólników?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 192
190. Czy uchwała zgromadzenia wspólników wyrażająca zgodę na określoną
czynność może być podjęta po dokonaniu tej czynności?���������������������������������� 192
191. Czy możliwe jest udzielenie przez zgromadzenie wspólników
„blankietowej” zgody na dokonywanie określonych czynności,
np. na zbywanie nieruchomości?������������������������������������������������������������������������������ 193
B.2. Zwołanie zgromadzenia wspólników
192. Kto zwołuje zgromadzenie wspólników?���������������������������������������������������������������� 193
193. Czy można odbyć zgromadzenie wspólników bez jego formalnego
zwołania?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 194
194. Czy można podjąć uchwały zgromadzenia wspólników w sposób
niewymagający fizycznej obecności wszystkich jego uczestników
w jednym miejscu?������������������������������������������������������������������������������������������������������ 194
195. Czy do zwołania zgromadzenia wspólników konieczne jest podjęcie
uchwały przez zarząd spółki?������������������������������������������������������������������������������������ 197
196. Czy wspólnik może zwołać zgromadzenie wspólników?������������������������������������ 197
197. Co może zrobić wspólnik, gdy zarząd nie zwołuje zgromadzenia
wspólników na jego żądanie?������������������������������������������������������������������������������������ 198
198. Kto określa porządek obrad zgromadzenia wspólników?����������������������������������� 199
199. Co musi zawierać porządek obrad zgromadzenia?���������������������������������������������� 199
200. Jak należy zwołać zgromadzenie wspólników?���������������������������������������������������� 200
201. Co powinno zawierać zaproszenie na zgromadzenie wspólników?������������������ 200
202. Kto podpisuje zaproszenie na zgromadzenie wspólników?�������������������������������� 201
203. Kiedy należy wysłać zaproszenie na zgromadzenie wspólników?�������������������� 202
204. Czy zaproszenie na zgromadzenie wspólników musi być doręczone
wspólnikowi na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia?������������������������ 202
205. Na jakie adresy należy wysłać zaproszenia na zgromadzenie wspólników?�� 202
206. Czy zaproszenie na zgromadzenie wspólników można wysłać e-mailem?����� 203
207. Czy po wysłaniu zaproszeń można odwołać zgromadzenie wspólników?������ 203
208. Czy po wysłaniu zaproszeń można zmienić porządek obrad lub termin
zgromadzenia wspólników?�������������������������������������������������������������������������������������� 204
209. Czy wspólnik ma prawo żądać uzupełnienia porządku obrad zwołanego
już zgromadzenia wspólników?�������������������������������������������������������������������������������� 205
210. Czy zgromadzenie wspólników może się odbyć poza siedzibą spółki?����������� 205
211. Czy wymóg zwołania zgromadzenia wspólników w siedzibie spółki
dotyczy konkretnego adresu wskazanego w aktach rejestrowych tej
spółki czy samej miejscowości?������������������������������������������������������������������������������� 206
212. Czy można odbyć zgromadzenie wspólników za granicą?��������������������������������� 206
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213. Jak można zabezpieczyć się na wypadek pata przy głosowaniu
w sprawie najistotniejszych kwestii na zgromadzeniach wspólników?������������ 207
214. Jak wspólnik powinien przygotować się do zgromadzenia wspólników?�������� 208
B.3. Przebieg zgromadzenia wspólników
215. Czy na zgromadzeniu wspólników może być podjęta uchwała spoza
porządku obrad?���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 210
216. Czy uchwała o „przyjęciu porządku obrad” powinna być podejmowana
na każdym zgromadzeniu wspólników?����������������������������������������������������������������� 210
217. W jaki sposób podejmuje się uchwały na zgromadzeniu wspólników?����������� 211
218. Kto wybiera przewodniczącego i protokolanta na zgromadzeniu
wspólników?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 212
219. Czy przewodniczącym i protokolantem na zgromadzeniu wspólników
muszą być wspólnicy, czy mogą to być osoby spoza spółki?���������������������������� 212
220. Kiedy uchwała zgromadzenia wspólników musi być podjęta
w głosowaniu tajnym?������������������������������������������������������������������������������������������������ 213
221. W jakich sprawach wspólnik musi wyłączyć się od głosowania?���������������������� 213
222. Czym się różni zwykła, bezwzględna i kwalifikowana większość głosów
oraz jednomyślność? W jakich sytuacjach stosuje się te większości?������������� 214
223. Jakie większości głosów są potrzebne do podjęcia uchwał
na zgromadzeniu wspólników?��������������������������������������������������������������������������������� 215
224. Co to jest kworum?������������������������������������������������������������������������������������������������������ 216
225. Jakie konsekwencje ma opuszczenie zgromadzenia wspólników
w trakcie jego obrad przez wspólnika?�������������������������������������������������������������������� 218
226. Czy można uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników
za pośrednictwem pełnomocnika?�������������������������������������������������������������������������� 219
227. Kto nie może być pełnomocnikiem na zgromadzeniu wspólników?����������������� 219
228. Czy na zgromadzeniu wspólników może być obecny wspólnik
wraz z pełnomocnikiem albo kilku pełnomocników jednego wspólnika?�������� 220
229. W jakiej formie powinno być udzielone pełnomocnictwo do udziału
w zgromadzeniu wspólników?���������������������������������������������������������������������������������� 220
230. Kto reprezentuje na zgromadzeniu wspólników współwłaścicieli
udziałów?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 221
231. Czy jest dopuszczalna przerwa w obradach zgromadzenia wspólników,
a jeśli tak, to jak długa może być ta przerwa?�������������������������������������������������������� 221
232. W jakiej formie powinien być sporządzany protokół zgromadzenia
wspólników?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 222
233. Czy można sprostować protokół zgromadzenia wspólników?�������������������������� 222
234. Czy w przypadku, gdy przedmiotem obrad jest podjęcie uchwały
o wyrażeniu zgody na nabycie przez spółkę nieruchomości, protokół
zgromadzenia wspólników powinien być sporządzony w formie
aktu notarialnego?������������������������������������������������������������������������������������������������������� 223
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235. W jaki sposób przeprowadzić tajne głosowanie, gdy zgromadzenie
wspólników odbywa się za pośrednictwem Internetu?���������������������������������������� 223
236. Co to jest księga protokołów i kto ją prowadzi?����������������������������������������������������� 224
B.4. Zwyczajne zgromadzenie wspólników 
237. Jakie uchwały powinny być podjęte na zwyczajnym zgromadzeniu
wspólników?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 225
238. W jakim terminie należy odbyć zwyczajne zgromadzenie wspólników?���������� 226
239. Jakie kwestie wspólnik powinien sprawdzić przed zwyczajnym
zgromadzeniem wspólników?����������������������������������������������������������������������������������� 226
240. Na czym powinno polegać rozpatrzenie sprawozdania finansowego
lub sprawozdania zarządu z działalności spółki?�������������������������������������������������� 228
241. Jakie konsekwencje ma brak rozpatrzenia sprawozdania finansowego
lub sprawozdania zarządu z działalności spółki?�������������������������������������������������� 229
242. Czy można udzielić absolutorium wszystkim członkom
zarządu w jednej uchwale?���������������������������������������������������������������������������������������� 229
243. Czy odwołanemu członkowi zarządu udziela się absolutorium?����������������������� 230
244. Czy odwołany członek zarządu może uczestniczyć w zgromadzeniu
wspólników, podczas którego podejmowana jest uchwała
w przedmiocie udzielenia mu absolutorium?��������������������������������������������������������� 231
245. Czy w jednoosobowej spółce z o.o., w której wspólnik jest jednocześnie
jedynym członkiem zarządu, podejmuje się uchwałę o udzieleniu
absolutorium?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 231
246. Jakie konsekwencje ma nieudzielenie absolutorium członkowi zarządu?���������� 231
247. Czy absolutorium zawsze chroni członka zarządu przed
odpowiedzialnością wobec spółki?�������������������������������������������������������������������������� 232
B.5. Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników
248. Czy można zakwestionować uchwałę zgromadzenia wspólników, a jeśli
tak, to w jaki sposób to zrobić?��������������������������������������������������������������������������������� 233
249. Jakie są przesłanki uchylenia uchwały zgromadzenia wspólników?���������������� 233
250. Jakie są przesłanki stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia
wspólników?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 235
251. Kto może żądać uchylenia lub stwierdzenia nieważności uchwały
zgromadzenia wspólników?�������������������������������������������������������������������������������������� 236
252. W jakim terminie można żądać uchylenia lub stwierdzenia nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników?���������������������������������������������������������������������� 236
253. Czy były wspólnik może żądać uchylenia lub stwierdzenia nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników?���������������������������������������������������������������������� 237
254. Czy były członek zarządu może żądać uchylenia lub stwierdzenia
nieważności uchwały zgromadzenia wspólników?���������������������������������������������� 237
255. Jakie są konsekwencje utraty statusu członka zarządu po wytoczeniu
przez niego powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników?���������������������������������������������������������������������� 238
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256. Czy likwidator może żądać uchylenia lub stwierdzenia nieważności
uchwały zgromadzenia wspólników?���������������������������������������������������������������������� 238
257. Czy zastawnik lub użytkownik udziałów może żądać uchylenia lub
stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników?���������������������� 238
258. Czy wspólnik wyłączony od głosowania może zaskarżyć uchwałę
zgromadzenia wspólników?�������������������������������������������������������������������������������������� 239
259. W którym momencie należy zgłosić sprzeciw do uchwały zgromadzenia
wspólników?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 240
260. Czy można zgłosić sprzeciw do uchwały zgromadzenia wspólników
w sposób dorozumiany?�������������������������������������������������������������������������������������������� 240
261. W jaki sposób należy złożyć sprzeciw do uchwały zgromadzenia
wspólnikow podjętej w głosowaniu tajnym?���������������������������������������������������������� 240
262. Czy można głosować za uchwałą zgromadzenia wspólników,
a następnie ją zaskarżyć?������������������������������������������������������������������������������������������ 241
C. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.

274.
275.
276.
277.
278.

Co to jest rada nadzorcza?����������������������������������������������������������������������������������������� 241
Co to jest komisja rewizyjna?������������������������������������������������������������������������������������ 241
Czym się różni rada nadzorcza od komisji rewizyjnej?���������������������������������������� 242
Kto może być członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej?��������������������� 242
Czy członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej może być osoba
prawna?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 243
Czy w spółce może być powołana jednocześnie rada nadzorcza
i komisja rewizyjna?����������������������������������������������������������������������������������������������������� 243
Kiedy w spółce należy powołać radę nadzorczą lub komisję rewizyjną?��������� 244
Jakie są zadania rady nadzorczej?��������������������������������������������������������������������������� 245
Jakie są zadania komisji rewizyjnej?����������������������������������������������������������������������� 246
Kto powołuje i odwołuje członków rady nadzorczej
lub komisji rewizyjnej?������������������������������������������������������������������������������������������������ 246
Czy można przyznać uprawnienie do powoływania członka rady
nadzorczej lub komisji rewizyjnej określonemu wspólnikowi lub
podmiotowi spoza spółki?����������������������������������������������������������������������������������������� 247
Co to jest kadencja rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej oraz jak
długo może trwać?������������������������������������������������������������������������������������������������������ 248
Co powoduje zakończenie zasiadania w radzie nadzorczej lub komisji
rewizyjnej?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 248
Czy rada nadzorcza lub komisja rewizyjna musi mieć regulamin?�������������������� 250
Co powinno się znaleźć w regulaminie rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250
Czy rada nadzorcza lub komisja rewizyjna może podejmować uchwały
w sposób niewymagający jednoczesnej obecności jej członków
w jednym miejscu?������������������������������������������������������������������������������������������������������ 251

SPIS TREŚCI

21

279. Czy członkowie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej mogą prowadzić
działalność konkurencyjną wobec spółki?�������������������������������������������������������������� 252
280. Czy w przypadku powołania w spółce rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej wspólnikowi przysługuje prawo kontroli spółki?�������������������������������� 253
281. Co może rada nadzorcza jako ciało kolegialne, a co mogą poszczególni
członkowie tego organu?������������������������������������������������������������������������������������������� 254
282. Czy członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej musi otrzymywać
wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji?����������������������������������������������������������� 254
283. Czy członek rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej może odpowiadać
za zobowiązania spółki?��������������������������������������������������������������������������������������������� 255
D. Prokurent i pełnomocnik
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.

Kto to jest prokurent?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 255
Czym prokurent różni się od pełnomocnika spółki?��������������������������������������������� 256
Kto nie może być prokurentem?������������������������������������������������������������������������������� 257
Czy przy reprezentacji łącznej dopuszczalne jest udzielenie przez
dwóch członków zarządu pełnomocnictwa jednemu z nich?���������������������������� 258
Kiedy warto powołać prokurenta?���������������������������������������������������������������������������� 258
Kto może powołać i odwołać prokurenta? ������������������������������������������������������������ 259
Kto może powołać i odwołać pełnomocnika spółki?������������������������������������������� 259
Czy prokurent ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki?������������������� 260
Czy dopuszczalne jest wpisanie do rejestru przedsiębiorców KRS
pełnomocnika spółki innego niż prokurent?����������������������������������������������������������� 260

Rozdział 8: Zysk i strata ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 261
A. Podział zysku
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.

W jakich proporcjach dzieli się zysk w spółce?������������������������������������������������������ 261
Kiedy powstaje prawo wspólnika do udziału w zysku spółki?���������������������������� 262
Ile razy do roku można podzielić i wypłacić zysk?������������������������������������������������ 264
Kiedy wypłacana jest dywidenda?���������������������������������������������������������������������������� 264
Czy można wypłacić dywidendę w formie rzeczowej?���������������������������������������� 265
Czy można wypłacić wspólnikom środki przekazane we wcześniejszych
latach na kapitał zapasowy z wypracowanego wówczas zysku?���������������������� 265
Czy można wypłacić wspólnikom środki znajdujące się na kapitale
zapasowym, które pochodzą z agio?����������������������������������������������������������������������� 266
W jaki sposób ustalić górną granicę wysokości dywidendy?������������������������������ 266
Czy możliwe jest uprzywilejowanie udziałów co do kolejności
dywidendy?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 267
Co to jest dzień dywidendy?�������������������������������������������������������������������������������������� 268
Jak daleko w czasie można odsunąć dzień dywidendy?������������������������������������� 268
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304. Komu przysługuje dywidenda w przypadku zbycia udziałów w trakcie
roku obrotowego?�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 269
305. Czy można zmienić uchwałę o podziale zysku?���������������������������������������������������� 270
306. Czy przy zatwierdzaniu roku obrotowego, w którym spółka poniosła
stratę, można wypłacić wspólnikom dywidendę, jeżeli pozwalają
na to środki zgromadzone na kapitale zapasowym z zysku
z lat poprzednich?�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 271
307. Czy można wypłacić wspólnikom dywidendę, jeżeli niepokryte straty
z lat ubiegłych przewyższają zysk wypracowany w zatwierdzanym
roku obrotowym?��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 272
308. Czy wspólnicy mogą pobierać zaliczki na poczet zysku?������������������������������������ 273
309. Kto decyduje o wypłacie zaliczek na poczet zysku?��������������������������������������������� 274
310. Czy do wypłaty wspólnikowi zaliczki na poczet zysku konieczne jest
podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników?������������������������������������������������������ 274
311. Jak ustalać kwoty możliwe do wypłacenia każdemu ze wspólników
tytułem zaliczek na poczet zysku?��������������������������������������������������������������������������� 274
312. Czy nadwyżkę pobranych zaliczek nad wypracowanym w danym
roku zyskiem należy zwrócić spółce?���������������������������������������������������������������������� 275
313. Kto decyduje o wypłacie lub zatrzymaniu zysku w spółce?�������������������������������� 276
314. Jak sobie poradzić z blokowaniem wypłaty zysku ze spółki?����������������������������� 276
315. Co to jest polityka dywidendowa i kiedy warto ją wprowadzić?������������������������� 277
316. Czy mniejszościowy wspólnik może zagwarantować sobie wypłatę
dywidendy?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 278
317. Czy można zaskarżyć uchwałę przekazującą zysk spółki na kapitał
zapasowy?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 278
B. Pokrycie straty
318.
319.
320.
321.

Jakie działania należy podjąć, gdy w spółce wystąpi strata?����������������������������� 279
Jak można pokryć stratę spółki?������������������������������������������������������������������������������ 280
Czy spółka może funkcjonować, gdy kilka lat z rzędu przynosi straty?������������ 280
Czy powstanie straty powoduje obowiązek ogłoszenia upadłości spółki?������ 281

Część II: Podatki
Rozdział 1: Informacje ogólne����������������������������������������������������������������������������������������������������� 285
322.
323.
324.
325.

Jakie podatki płaci spółka, a jakie jej wspólnicy?�������������������������������������������������� 285
Kiedy spółka jest płatnikiem podatków wspólników?������������������������������������������ 286
Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki?����������������� 288
Czy odpowiedzialność wspólników za zobowiązania podatkowe spółki
jest ograniczona?��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 288
326. Jaka jest odpowiedzialność członków zarządu i prokurenta
za zobowiązania podatkowe spółki?����������������������������������������������������������������������� 289
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327. Czy były członek zarządu może odpowiadać za zobowiązania
podatkowe spółki?������������������������������������������������������������������������������������������������������� 291
328. Kiedy spółka jest małym podatnikiem?������������������������������������������������������������������� 291
329. Jakie skutki w podatku dochodowym wywołuje utworzenie za granicą
zakładu spółki?������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 292
330. Czy spółka musi realizować transakcje z podmiotami powiązanymi
na warunkach rynkowych?����������������������������������������������������������������������������������������� 293
331. Czy spółka może mieć obowiązek posiadania dokumentacji cen
transferowych?������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 295
Rozdział 2: Opodatkowanie spółki �������������������������������������������������������������������������������������������� 298
A. Podatek dochodowy od osób prawnych
A.1. Zasady opodatkowania
332. Jak opodatkowane są dochody spółki?������������������������������������������������������������������ 298
333. Jakie są źródła przychodów spółki?������������������������������������������������������������������������ 299
334. W jakim źródle spółka z o.o. rozpoznaje przychody z tytułu udziału
w zyskach spółki jawnej?������������������������������������������������������������������������������������������� 300
335. W jakim źródle spółka z o.o. rozpoznaje przychody z tytułu udziału
w zyskach spółek będących podatnikami CIT, wniesienia
wkładu niepieniężnego, zbycia udziałów (akcji)?��������������������������������������������������� 300
336. W jakim źródle spółka rozpoznaje przychody z papierów wartościowych,
praw majątkowych i uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych?������������������ 301
337. W jaki sposób rozlicza się straty podatkowe spółki?�������������������������������������������� 302
338. Czy przekazanie zysku na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki
podlega opodatkowaniu?������������������������������������������������������������������������������������������� 304
339. Czy przekazanie zysku na kapitał zakładowy spółki z kapitału
zapasowego lub rezerwowego podlega opodatkowaniu?����������������������������������� 304
340. Czy spółka płaci podatek od przychodów z budynków?�������������������������������������� 305
341. Czy spółka ma obowiązek zapłaty daniny solidarnościowej?���������������������������� 307
342. Jakie obowiązki w podatku dochodowym ciążą na spółce w związku
z wypłatami za granicę?��������������������������������������������������������������������������������������������� 307
343. W jakim kraju spółka, której zarząd wykonywany jest za granicą,
powinna prowadzić rozliczenia podatkowe?���������������������������������������������������������� 309
A.2. Formy opodatkowania
344. Czy wszystkie spółki z o.o. płacą podatek dochodowy według tej samej
stawki?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 311
345. Kiedy dochody spółki są opodatkowane CIT według stawki 9%?���������������������� 312
346. Czy spółka z o.o. będąca wspólnikiem w spółce jawnej może płacić CIT
według stawki 9%?������������������������������������������������������������������������������������������������������ 313
347. Od jakich dochodów spółka nie może płacić CIT według stawki 9%?�������������� 313
348. Kiedy dochody spółki są opodatkowane CIT według stawki 19%?������������������� 315
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349. W jaki sposób spółka może wybrać opodatkowanie dochodów w formie
IP Box?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 316
350. Na czym polega tzw. estoński CIT?�������������������������������������������������������������������������� 316
351. Czym się różni model ryczałtowy od funduszu inwestycyjnego
w estońskim CIT?��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 319
352. Kiedy spółka nie może stosować estońskiego CIT?��������������������������������������������� 320
353. Ile wynosi efektywne opodatkowanie estońskim CIT w modelu
ryczałtowym?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 322
354. W jaki sposób następuje przejście z opodatkowania klasycznym CIT
na estoński CIT w modelu ryczałtowym?��������������������������������������������������������������� 323
355. Jakie są skutki przekroczenia przez spółkę limitu przychodów
w estońskim CIT?��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 323
356. Czy spółka powstała w wyniku przekształcenia może wybrać
opodatkowanie w formie estońskiego CIT w modelu ryczałtowym?���������������� 324
357. Czy spółka może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od
przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej?����������������������������������� 324
358. Czy spółka prowadząca działy specjalne produkcji rolnej może wybrać
opodatkowanie na podstawie norm szacunkowych?������������������������������������������ 325
359. Czy dochody z prowadzonej przez spółkę działalności rolniczej są
opodatkowane CIT?����������������������������������������������������������������������������������������������������� 325
A.3. Zaliczki na podatek
360. Kto jest obowiązany do płacenia zaliczek na CIT – wspólnicy czy spółka?���� 327
361. Czy wspólnik może zapłacić zaliczkę na CIT za spółkę z własnego konta
bankowego?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 327
362. Czy spółka może płacić kwartalne zaliczki na CIT?���������������������������������������������� 327
363. Czy spółka może płacić uproszczone zaliczki na CIT i kiedy się to opłaca?���� 328
364. W jaki sposób spółka zgłasza w urzędzie skarbowym wybór sposobu
płacenia zaliczek na CIT?������������������������������������������������������������������������������������������� 330
365. Czy spółka może płacić zaliczki na CIT według stawki 9%?������������������������������� 331
366. Czy spółka korzystająca z IP Box może płacić zaliczki na CIT według
stawki 5%?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 332
367. W jaki sposób spółka powinna wyliczyć zaliczkę na CIT, jeżeli
obowiązana jest również do płacenia podatku od przychodów
z budynków?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 332
A.4. Koszty uzyskania przychodów
368. Czy wynagrodzenie zatrudnionego w spółce wspólnika stanowi
dla spółki koszt uzyskania przychodu?������������������������������������������������������������������� 333
369. Czy wynagrodzenie zatrudnionego w spółce członka zarządu stanowi
dla spółki koszt uzyskania przychodu?������������������������������������������������������������������� 334
370. Czy wynagrodzenie za pracę członków rodziny wspólnika lub członka
zarządu stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu?������������������������������������ 335
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371. Czy wynagrodzenie za usługi świadczone przez wspólnika lub członka
zarządu na rzecz spółki w ramach ich jednoosobowej działalności
gospodarczej stanowi dla spółki koszt uzyskania przychodu?�������������������������� 335
372. W jaki sposób spółka rozlicza wydatki z tytułu używania przez członka
zarządu prywatnego samochodu do prowadzenia spraw spółki?��������������������� 335
373. W jaki sposób spółka rozlicza wydatki związane z używaniem
samochodu firmowego spółki przez członka zarządu?��������������������������������������� 336
374. Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione
przez członków zarządu z tytułu prowadzenia spraw spółki?���������������������������� 337
375. Czy strata podatkowa wynikająca ze sprzedaży posiadanych
przez spółkę udziałów lub akcji może być rozliczona z innymi
dochodami spółki?������������������������������������������������������������������������������������������������������ 337
376. Czy odsetki od pożyczek mogą stanowić dla spółki koszt uzyskania
przychodów w pełnej wysokości?���������������������������������������������������������������������������� 338
377. Kiedy i jak spółka może rozpoznać hipotetyczne koszty
finansowania kapitałem własnym?�������������������������������������������������������������������������� 339
378. Do jakiego źródła przychodów spółka powinna zaliczyć hipotetyczne
koszty finansowania kapitałem własnym?������������������������������������������������������������� 340
379. Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wartość dywidendy
wypłaconej w formie pieniężnej?������������������������������������������������������������������������������ 342
380. Czy spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wartość dywidendy
wypłaconej w formie niepieniężnej?������������������������������������������������������������������������ 342
A.5. Amortyzacja
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.

Które składniki majątku mogą być amortyzowane przez spółkę?��������������������� 343
Co to jest wartość firmy, kiedy powstaje i czy można ją amortyzować?���������� 344
Według jakich metod i stawek spółka może amortyzować środki trwałe?����� 344
Od kiedy i na jakich zasadach spółka może naliczać odpisy
amortyzacyjne?������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 346
Kiedy spółka może stosować podwyższoną stawkę amortyzacji?������������������� 347
Kiedy spółka może stosować obniżoną stawkę amortyzacji?��������������������������� 348
Kiedy spółka może stosować indywidualną stawkę amortyzacji?�������������������� 348
Kiedy spółka może skorzystać z jednorazowej amortyzacji podatkowej?������� 350

A.6. Ulgi podatkowe
389. Czy spółka może korzystać z ulgi na złe długi w CIT?����������������������������������������� 351
390. Jaka ulga podatkowa przysługuje spółce w związku z prowadzeniem
przez nią działalności badawczo-rozwojowej?������������������������������������������������������ 352
391. Na co należy uważać przy wdrażaniu i rozliczaniu ulgi na działalność
badawczo-rozwojową w spółce?������������������������������������������������������������������������������ 353
392. Jakie koszty spółka może odliczyć w ramach prac
badawczo-rozwojowych?������������������������������������������������������������������������������������������� 355
393. Jak spółka powinna ewidencjonować koszty na potrzeby
ulgi badawczo-rozwojowej?��������������������������������������������������������������������������������������� 357
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394. Co spółka musi zawrzeć w sprawozdaniu z działalności
badawczo-rozwojowej?���������������������������������������������������������������������������������������������� 357
395. W jaki sposób spółka powinna rozliczać podatkowo zakończone prace
rozwojowe?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 358
396. Czy spółka mająca stratę podatkową może skorzystać z ulgi
badawczo-rozwojowej?���������������������������������������������������������������������������������������������� 359
397. Jaka ulga podatkowa przysługuje spółce w związku z uzyskiwaniem
dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej?��������������������������� 360
398. Jak powinna być prowadzona ewidencja podatkowo-księgowa spółki
dla IP Box?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 362
399. Jaka część dochodu spółki z praw własności intelektualnej może
podlegać pod IP Box?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 362
400. Jak spółka ustala dochód z praw własności intelektualnej?������������������������������ 364
B. Podatek od towarów i usług
401. Czy spółka zawsze jest podatnikiem VAT?������������������������������������������������������������� 366
402. Kiedy spółka musi zarejestrować się jako czynny podatnik VAT
i w jaki sposób ma to zrobić?������������������������������������������������������������������������������������ 367
403. Co grozi za niezarejestrowanie spółki jako podatnika VAT czynnego?������������� 368
404. Kiedy spółka może korzystać ze zwolnienia z VAT?��������������������������������������������� 369
405. Czy spółka może zostać wykreślona z rejestru podatników VAT?�������������������� 369
406. Czy spółka może rozliczać kwartalnie VAT?���������������������������������������������������������� 371
407. W jaki sposób spółka może zweryfikować status jej kontrahenta
dla celów VAT?������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 372
408. Kiedy spółka ma obowiązek dokonywania płatności z wykorzystaniem
mechanizmu podzielonej płatności (split payment)?������������������������������������������� 373
409. Kiedy spółka jest obowiązana do przesłania organowi podatkowemu
dokumentów w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)?����������������������� 374
410. Jak spółka może uzyskać urzędowe potwierdzenie prawidłowości
stosowanej stawki VAT?��������������������������������������������������������������������������������������������� 375
411. Czy każda spółka obowiązana jest do rejestrowania sprzedaży
za pomocą kasy fiskalnej?����������������������������������������������������������������������������������������� 377
C. Podatek od czynności cywilnoprawnych
412. Kto jest podatnikiem PCC – wspólnik czy spółka?����������������������������������������������� 379
413. Czy możliwy jest zwrot zapłaconego PCC, jeśli w terminie sześciu
miesięcy od zawarcia umowy spółki nie zostanie ona zgłoszona
do rejestru przedsiębiorców KRS?���������������������������������������������������������������������������� 380
414. Jakie transakcje z udziałem spółki podlegają opodatkowaniu PCC?���������������� 380
415. Czy objęcie udziałów powyżej wartości nominalnej podlega
opodatkowaniu PCC?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 381
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Rozdział 3: Powstanie spółki ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 382
A. Założenie spółki
416. Czy i jakie podatki płaci spółka w organizacji?������������������������������������������������������ 382
417. Czy wydatki poniesione przed rejestracją spółki mogą stanowić koszt
podatkowy?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 383
418. Czy założenie spółki jest opodatkowane PCC i w jaki sposób należy
zapłacić ten podatek?������������������������������������������������������������������������������������������������� 384
419. Czy objęcie udziałów w spółce może być opodatkowane podatkiem
dochodowym po stronie wspólnika?����������������������������������������������������������������������� 384
420. Jak opodatkowane jest wniesienie wkładu pieniężnego do spółki?������������������ 386
421. Jak opodatkowane jest wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki?������������ 387
422. Jak opodatkowane jest wniesienie wkładu w postaci nieruchomości
do spółki?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 388
423. Jak opodatkowane jest wniesienie wkładu w postaci
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
do spółki?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 390
424. Czy wniesienie aportu do spółki jest opodatkowane CIT po stronie spółki?��� 392
425. Czy wniesienie aportu do spółki jest opodatkowane podatkiem
dochodowym po stronie wspólników?�������������������������������������������������������������������� 392
426. Czy wniesienie aportu z agio do spółki podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym?������������������������������������������������������������������������������������������ 393
427. Jak opodatkowane jest objęcie udziałów w spółce powyżej wartości
nominalnej?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 393
428. Jak opodatkowane jest objęcie za gotówkę udziałów w spółce poniżej
wartości rynkowej?������������������������������������������������������������������������������������������������������ 394
429. Jakie są skutki podatkowe objęcia udziałów przez wspólników po
różnej wartości?����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 395
430. Jak ustalić podstawę opodatkowania VAT aportu do spółki?���������������������������� 396
431. Kto płaci VAT od aportu – wspólnik czy spółka?��������������������������������������������������� 397
432. Czy od wniesienia aportu do spółki opodatkowanego lub zwolnionego
z VAT trzeba zapłacić PCC?��������������������������������������������������������������������������������������� 397
433. Czy po aporcie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki nadwyżka
VAT naliczonego nad należnym wykazana w ramach prowadzonego
przedsiębiorstwa przepada?�������������������������������������������������������������������������������������� 398
434. Jak zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na objęcie
udziałów w spółce?����������������������������������������������������������������������������������������������������� 399
B. Przekształcenie w spółkę z o.o.
435. Jak opodatkowane jest przekształcenie jednoosobowej działalności
gospodarczej w spółkę?��������������������������������������������������������������������������������������������� 400
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436. Jak opodatkowana jest wypłata wspólnikom zysku wygenerowanego
przed przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej
w spółkę?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 401
437. Czy spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności
gospodarczej może opodatkować dochód według preferencyjnej stawki
9% CIT?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 402
438. Czy spółka, która chce kontynuować rozliczenia VAT przekształcanej
jednoosobowej działalności gospodarczej, musi odrębnie zarejestrować
się jako podatnik VAT?������������������������������������������������������������������������������������������������ 402
439. Czy powstałą w jednoosobowej działalności gospodarczej nadwyżkę
VAT naliczonego nad należnym można rozliczyć
po przekształceniu w spółkę?����������������������������������������������������������������������������������� 403
440. Czy spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności
gospodarczej może dochodzić zwrotu nadpłaty w podatku
dochodowym powstałej przed przekształceniem?����������������������������������������������� 403
441. Czy spółka powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności
gospodarczej może rozliczać stratę podatkową powstałą przed
przekształceniem?������������������������������������������������������������������������������������������������������� 404
442. Czy przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę
wpływa na możliwość korzystania z IP Box?��������������������������������������������������������� 405
443. W jaki sposób ustalić wysokość kosztów uzyskania przychodu
przy sprzedaży udziałów w spółce powstałej z przekształcenia
spółki osobowej niebędącej podatnikiem CIT?������������������������������������������������������ 406
444. Czy po przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej
w spółkę zachodzi konieczność wymiany kas fiskalnych?��������������������������������� 407
Rozdział 4: Dochody wspólników ���������������������������������������������������������������������������������������������� 408
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.

Jak opodatkowany jest podział zysku spółki?������������������������������������������������������� 408
Jak opodatkowana jest wypłata dywidendy w formie pieniężnej?�������������������� 409
Jak opodatkowana jest wypłata dywidendy w formie niepieniężnej?��������������� 409
Kto płaci podatek od dywidendy – wspólnicy czy spółka?���������������������������������� 411
Jakie deklaracje podatkowe należy złożyć w związku z wypłatą
dywidendy?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 412
Jaki zysk spółki wypłacany jest wspólnikom tytułem dywidendy –
bilansowy czy podatkowy?���������������������������������������������������������������������������������������� 413
Czy wskazana w uchwale o wypłacie dywidendy kwota zawiera w sobie
podatek dochodowy od dywidendy, czy należy go doliczyć?������������������������������ 413
Czy przychody z tytułu otrzymanej dywidendy mogą być pomniejszane
o koszty podatkowe?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 414
Kiedy spółka powinna pobrać w Polsce podatek od wypłaty
wynagrodzenia wspólnikowi niebędącemu polskim rezydentem
podatkowym?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 414
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454. Jaki podatek powinna pobrać spółka w przypadku wypłaty dywidendy
zagranicznemu wspólnikowi, który dostarczył certyfikat rezydencji?��������������� 415
455. Jaki podatek powinna pobrać spółka w przypadku wypłaty dywidendy
zagranicznemu wspólnikowi, który nie dostarczył certyfikatu rezydencji?������ 416
456. W jakim terminie spółka pobiera podatek od wypłaconej dywidendy?������������� 417
457. Jaki jest termin płatności podatku od dywidendy?����������������������������������������������� 418
458. Czy spółka ma prawo żądać zwrotu podatku od dywidendy?���������������������������� 418
459. Kiedy wypłacana wspólnikowi dywidenda jest zwolniona
z opodatkowania?�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 419
460. Jakie obowiązki ma spółka w sytuacji, gdy wypłata dywidendy
wspólnikowi jest zwolniona z opodatkowania?����������������������������������������������������� 420
461. Czy stowarzyszenie (fundacja) będące wspólnikiem spółki płaci podatek
dochodowy?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 421
462. Jakie konsekwencje podatkowe ma odłożenie wypłaty dywidendy
w czasie lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty?�������������������������������������������� 422
463. Czy wypłata w ciągu roku zaliczek na poczet zysku jest opodatkowana?������� 422
464. Jak opodatkowane jest przyznanie udziałów fantomowych?���������������������������� 423
465. Czy wykonywanie przez wspólnika na rzecz spółki powtarzających się
świadczeń niepieniężnych jest opodatkowane podatkiem dochodowym?����� 425
466. Czy dywidenda podlega opodatkowaniu daniną solidarnościową?������������������ 426
Rozdział 5: Dochody członków zarządu i rady nadzorczej��������������������������������������������������� 427
467. Jak opodatkowana jest wypłata wynagrodzenia członkom zarządu?�������������� 427
468. Jak opodatkowana jest wypłata wynagrodzenia członkom
rady nadzorczej?���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 428
469. Jak opodatkowana jest wypłata członkom zarządu przyznanego im
udziału w zysku spółki?���������������������������������������������������������������������������������������������� 428
470. Czy pełnienie funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej bez
wynagrodzenia stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń?����� 429
471. Czy używanie przez członka zarządu samochodu udostępnionego
przez spółkę powoduje dla niego powstanie przychodu w podatku
dochodowym?�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 430
472. Jak opodatkowana jest wypłata wynagrodzenia członkowi zarządu
na podstawie uchwały o powołaniu?����������������������������������������������������������������������� 431
473. Jak opodatkowana jest wypłata wynagrodzenia członkowi zarządu
na podstawie kontraktu menedżerskiego?������������������������������������������������������������� 432
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Część III: ZUS
474. Czy wspólnik spółki musi płacić składki ZUS?������������������������������������������������������� 435
475. Czy wspólnik jednoosobowej spółki może korzystać z preferencji
w zapłacie składek ZUS (ulga na start, preferencyjne składki ZUS,
mały ZUS plus)?����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 436
476. Czy wspólnik jednoosobowej spółki, który jednocześnie prowadzi
jednoosobową działalność gospodarczą, ma obowiązek podwójnego
opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne?���������������������������� 437
477. Czy były lub obecny wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. może
korzystać z ulgi na start, obniżonych (preferencyjnych) składek ZUS lub
małego ZUS plus, jeśli założy jednoosobową działalność gospodarczą?������� 437
478. Czy wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., który jest jednocześnie
zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ma obowiązek
podwójnego opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne?���� 439
479. Czy członek zarządu pełniący funkcję na podstawie uchwały
o powołaniu podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu?��������������������������������������������������������������������������������� 440
480. Czy członek rady nadzorczej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom
społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu?��������������������������������������������������������� 440

Część IV: Rachunkowość
Rozdział 1: Księgi rachunkowe��������������������������������������������������������������������������������������������������� 443
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.

Czy spółka zawsze ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?���������� 443
Czy spółka może prowadzić tzw. uproszczoną księgowość?���������������������������� 443
Kiedy spółka jest mikro, małym, średnim lub dużym przedsiębiorcą?�������������� 444
W jakim miejscu spółka powinna prowadzić księgi rachunkowe?�������������������� 445
Kiedy spółka ma obowiązek otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych?��� 446
Kto odpowiada za prowadzenie ksiąg rachunkowych w spółce?���������������������� 447
Kiedy spółka należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
o rachunkowości?�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 448

Rozdział 2: Rok obrotowy������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 450
488. Czy spółka może ustalić rok obrotowy inny niż rok kalendarzowy
i stosować go dla celów podatkowych?������������������������������������������������������������������ 450
489. Kiedy warto rozważyć ustalenie roku obrotowego i podatkowego innego
niż rok kalendarzowy?������������������������������������������������������������������������������������������������� 450
490. Czy i w jaki sposób spółka może zmienić raz wybrany rok obrotowy
i podatkowy?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 451
491. Ile trwa pierwszy rok obrotowy i podatkowy spółki?�������������������������������������������� 452
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492. Ile trwa pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy spółki?����������������������� 453
493. Czy spółka musi zgłosić do KRS dzień kończący jej rok obrotowy?����������������� 454
Rozdział 3: Sprawozdania spółki i zarządu ����������������������������������������������������������������������������� 455
494. Jakie sprawozdania sporządzają spółka i zarząd spółki?����������������������������������� 455
495. Czy spółka zawsze ma obowiązek sporządzania sprawozdania
finansowego?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 455
496. Czy zarząd spółki zawsze ma obowiązek sporządzania sprawozdania
z działalności spółki?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 456
497. Co zawiera sprawozdanie finansowe spółki?��������������������������������������������������������� 456
498. Co zawiera sprawozdanie z działalności spółki?��������������������������������������������������� 457
499. Co powinna zrobić spółka, żeby mogła przygotować sprawozdanie
finansowe jako jednostka mikro lub mała?������������������������������������������������������������ 459
500. Kiedy należy podjąć uchwałę o przygotowaniu sprawozdania
jako jednostka mikro lub mała?�������������������������������������������������������������������������������� 460
501. Kto i kiedy powinien przygotować sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z działalności spółki?���������������������������������������������������������������������� 461
502. Kto i kiedy zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki?������������������������������������� 461
503. Jakie dokumenty powinny być udostępnione wspólnikom przed
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego spółki oraz kiedy
to powinno nastąpić?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 462
504. Kto, kiedy i gdzie składa sprawozdanie finansowe i sprawozdanie
z działalności spółki?�������������������������������������������������������������������������������������������������� 462
505. Jakie konsekwencje ma niezłożenie sprawozdania finansowego do
Repozytorium Dokumentów Finansowych?����������������������������������������������������������� 463
506. Czy sprawozdanie finansowe spółki należy złożyć do urzędu
skarbowego?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 464
507. Kiedy spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe?��������������� 465
508. Czy wyniki spółki są jawne?��������������������������������������������������������������������������������������� 466
509. Jakie praktyczne informacje dotyczące sytuacji finansowej spółki
można odczytać ze sprawozdania finansowego?������������������������������������������������� 466
510. Kiedy sprawozdanie finansowe spółki podlega badaniu przez biegłego
rewidenta?��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 467
511. Jakie inne dokumenty księgowo-rachunkowe musi posiadać spółka?������������ 468
Rozdział 4: Schematy księgowe������������������������������������������������������������������������������������������������� 469
512. Jak w księgach rachunkowych wykazać wniesiony do spółki wkład
pieniężny?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 469
513. Jak w księgach rachunkowych wykazać wniesiony do spółki wkład
niepieniężny?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 470
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514. Jak w księgach rachunkowych spółki wykazać sytuację, w której jej
wspólnik nie wniósł do spółki całego wkładu pieniężnego określonego
w umowie spółki?�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 472
515. Jak w księgach rachunkowych wykazać aport przedsiębiorstwa lub
zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki?�������������������������������������������� 473
516. Jak w księgach rachunkowych spółki wykazać wnoszony do spółki
wkład przekraczający wysokość kapitału zakładowego?������������������������������������ 474
517. Jak w księgach rachunkowych spółki wykazać pokrycie strat z lat
ubiegłych z wypracowanego przez spółkę zysku?������������������������������������������������ 475
518. Jak w księgach rachunkowych spółki wykazać uregulowanie jej
zobowiązań przez wspólnika?����������������������������������������������������������������������������������� 476
519. Jak w księgach rachunkowych spółki wykazać wypłatę dywidendy
wspólnikowi?���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 476
520. Jak w księgach rachunkowych spółki wykazać wypłatę zaliczki
na poczet przyszłego zysku?������������������������������������������������������������������������������������� 478
521. Jak w księgach rachunkowych spółki na koniec roku rozliczać
wypłacone jej wspólnikom zaliczki na poczet przyszłego zysku?��������������������� 478
522. Jak w księgach rachunkowych spółki rozliczać zakończone prace
rozwojowe?������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 480
523. Jak w księgach rachunkowych spółki ujmować podatek od przychodów
z budynków?����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 481
Indeks rzeczowy����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 483

