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Jednoosobowa działalność gospodarcza

– po co doradca podatkowy?
Lekarz, który leczy choroby, może i jest dobry. Ten który
wyleczy, jest bardzo dobry, ale najlepszy jest lekarz, który
zapobiega. Sprawy księgowości, rozliczeń ZUS, podatków
można robić samodzielnie, powierzyć koleżance, oddać
do biura rachunkowego albo doradcy podatkowemu. Na
decyzję powinno mieć wpływ to, co chcemy osiągnąć.

Przemysław Więcek
Zamiast często dzwonić po pogotowie podatkowe, lepiej znaleźć kogoś, kto dobrze zdiagnozuje, co się
w naszej jednoosobowej działalności
gospodarczej może niedobrego wydarzyć. W dziedzinie podatków i podobnych należności publicznych,
takim lekarzem może być doradca
podatkowy. Bez fachowej pomocy
jednoosobowy przedsiębiorca, który
sam prowadzi sobie księgowość, narażony jest na zmiany przepisów. Nie
oszukujmy się. Nikt nie czyta Dziennika Ustaw, a w prasie codziennej lub
czasopismach branżowych sprawy
rachunkowości i podatków nie są
pierwszoplanowe. Dla wielu ludzi
wyglądają na zawiłe i nudne. Bardzo
często można po prostu nie zauważyć,
że coś się w ustawie zmieniło.
Jak nie przegapić zmian
w przepisach
Nie mniejszym ryzykiem jest przeoczenie, że jakaś zmiana może dotyczyć również nas. Na przykład
zlikwidowanie 1 kwietnia 2015 roku
zwolnienia z podatku VAT na sprzedaż towarów używanych spowodowało, że wielu przedsiębiorców,
sprzedając firmowy samochód osobowy, musiało zapłacić 23 proc.
VAT. Kto o tym zawczasu wiedział,
mógł wcześniej sprzedać samochód
lub wycofać go z firmy. Doradcy podatkowi zajmują się nie tylko monitorowaniem zmian w przepisach,
lecz także często sporządzają opinie
na ten temat. Mają wiedzę, jak poprawić sposób prowadzenia biznesu,
zapisy w umowach z kontrahentami,
aby zmiany nie były zbyt dotkliwe.
Na wiele sposobów zapobiegają problemom. Nie każdy wie, że doradcy
podatkowi mają obowiązek podnoszenia kwalifikacji i że są z tego rozliczani (co dwa lata, z końcem każdego
parzystego roku). Chętnie słuchają
pytań klientów i pochylają się nad
ich problemami. Te rozmowy pokazują im, w jakich dziedzinach powinni się szkolić, aby stać się bardziej
przydatnymi dla przedsiębiorców,
którzy z nimi współpracują.
Sądowe uprawnienia
doradców podatkowych
Wiele biur rachunkowych koncentruje się na bieżącej księgowo-

ści. Doradcy podatkowi zawsze
zajmują się również sprawami bardziej skomplikowanymi. Świetnie
znają procedury podczas postępowania podatkowego, kontroli, czy
obowiązujące w sądach administracyjnych. Kiedy ktoś proponuje
jakąś optymalizację podatkową,
śmiało trzeba zapytać, czy obroni ją
w sądzie. Jeśli nie jest doradcą podatkowym, nie ma uprawnień do
występowania przed sądem.
Przy dobrej opiece ze strony fachowca od podatków, kontrola
w firmie przebiega dużo lżej. Doradca podatkowy ma kwalifikacje,
aby broniąc swojego klienta, wdać
się w spór z organem podatkowym,
a nawet pójść do sądu. Zwykły księgowy nie ma uprawnień, aby się
procesować. Naturalne jest, że nie
będzie wchodzić na nieznane sobie
obszary, może więc doradzać ugodę
z fiskusem, a przecież w wielu wypadkach nie jesteśmy skazani na
przegraną. Sądy administracyjne
uchylają ponad 20 proc. decyzji wydanych przez urzędy i izby
skarbowe. Widać z tego, że warto
współpracować z osobami, które
w razie potrzeby, wniosą skargę na
niekorzystne decyzje podatkowe
i będą bronić swojego klienta.

Przepisy – właściwe
zrozumienie to podstawa
Plagą w polskich podatkach są
zmiany interpretacji przepisów.
Trzeba mieć nie lada umiejętności
i sporo czasu, aby to wszystko śledzić. Coś, co kiedyś było dozwolone, np. szybka (jednorazowa),
amortyzacja motocykla, zostaje zabronione. Czy można jakoś uchronić się przed ewolucją poglądów
fiskusa? Od jakiegoś czasu tak, bo
każdy może poprosić w Krajowej
Informacji Podatkowej o pisemną
interpretację swojej indywidualnej sprawy. Diabeł jednak tkwi
w szczegółach i o dobrą interpretację
trzeba umieć zawnioskować. Przede
wszystkim trzeba opisać sytuację na
tyle ogólnie, żeby nawet jeśli nastąpią jakieś zmiany w drobiazgach,
nadal pasowała do naszej sytuacji.
Z kolei chęć uzyskania korzystnej
interpretacji nie może skłaniać do
zatajenia w opisie istotnych szczegółów, aby uzyskać pozwolenie fiskusa
na organizowanie zakrapianych spotkań z kontrahentami, trzeba się naprawdę nieźle nagimnastykować…
Prawie jak prawnik?
Korzystanie na co dzień z usług doradcy podatkowego daje szansę zaoszczędzić na usługach prawniczych.
Zdarzyło się kiedyś, że właściciel stacji paliw poszedł do notariusza, aby
przepisać stację na swojego syna.
Notariusz zrozumiał go dosłownie
i przygotował umowę darowizny

Nawet jeśli
przedsiębiorca
wie, co i jak
chce załatwić
u notariusza,
w sądzie,
albo zapisać
w umowie,
korzystne będzie,
jeśli asystuje
mu doradca
podatkowy

mu doradca podatkowy. Trudno
powiedzieć, czy parlament i rząd
robią to specjalnie, ale bardzo często, transakcja przeprowadzona od
strony prawnej w możliwie najprostszy sposób, jest mało opłacalna
od strony podatkowej. Rozmowy
z radcą prawnym lub adwokatem,
gdy jeszcze jest pod ręką specjalista od podatków i rachunkowości,
mają dobry wpływ na poczynione
ustalenia.
Doradca podatkowy, kiedy
poprosić go o pomoc?
Wiele jednoosobowych firm, ma
tylko jednego nabywcę, od którego
zależy ich byt (samozatrudnienie).
Przejawem zapobiegliwości będzie
sprawdzenie zawieranych z nim
umów. Czasami bowiem mogą zawierać niekorzystne zapisy od strony
podatkowej lub prawnej. Profilaktyka jest lepsza od leczenia.
W biznesie trzeba być optymistą,
a to znaczy, że firma może się nam
rozrosnąć. Również wtedy dostrzeżemy zalety współpracy z doradcą
podatkowym. Pomoże przeformować jednoosobową działalność
w spółkę i doradzi w jaką.
Warto samemu przekonać się, że
zarówno stała współpraca z doradcą
podatkowym, jak również zwracanie się do niego o pomoc przy trudniejszych sytuacjach, wychodzi na
zdrowie.
Autor jest doradcą podatkowym w spółce doradztwa
podatkowego Lizyngodar sp. z o.o.
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zabudowanej nieruchomości. Tymczasem panu chodziło o przeniesienie na syna prowadzonego przez
niego przedsiębiorstwa, to jest nie
tylko ziemi ze stacją paliw, ale także
wyposażenia, podpisanych kontraktów i licencji. Zabrakło kogoś, kto
rozumie potrzeby przedsiębiorcy,
a jednocześnie zna język prawniczy.
Ale nawet jeśli przedsiębiorca wie,
co i jak chce załatwić u notariusza, w sądzie, albo zapisać w umowie, korzystne będzie, jeśli asystuje
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1

Grupa Instytut Studiów Podatkowych

3729

6

2

KPMG

3227

6

3

Grant Thornton

1214

6

4

Russell Bedford Poland Sp.

620

6

5

TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

390

6

6

Ecsovis System Rewident

326

6

7

Kancelaria Ożóg Tomczykowski

302

6

8

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

255

6

9

ADVICERO TAX

205

5

10

Taxpoint

120

3

11

Independent Tax Advisers
Doradztwo Podatkowe

102

3

10

12

SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

97

2

CSWP Tax Kołecki Małkiewicz

95

2

1

KPMG

113

226

2

TPA Horwath Sztuba Kaczmarek

22

44

3

Russell Bedford Poland

16

32

4

Grupa Instytut Studiów Podatkowych

16

32

5

Kancelaria Ożóg Tomczykowski

15

30

6

Grant Thornton

11

22

7

Independent Tax Advisers
Doradztwo Podatkowe

9

18

8

Taxpoint.

8

16

9

Arena Tax

6

12

10

SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

6

12

11

K.R. Group

6

12

12

Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy

5

13

Ecsovis System Rewident

4

8

13

14

CSWP Tax Kołecki Małkiewicz

4

8

14

K.R. Group

91

2

15

ADVICERO TAX

3

6

15

Arena Tax

83

2

16

UHY ECA Podatki

3

6

16

UHY ECA Podatki

80

2

17

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych
P.J. Sowisło & Topolewski S.K.A.

3

6

17

Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy

80

2

18

Lizyngodar

1

2

18

SD & Partners

72

2

19

Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk

1

2

19

Lizyngodar

71

2

20

SD & Partners

0

0

20

Tax-US podatki, doradztwo Zbigniew Błaszczyk

31
1
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