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Rewolucyjne zmiany w Ordynacji podatkowej
już od 1 stycznia przyszłego roku
Instytucja pełnomocnika ogólnego,
wykorzystanie kanałów elektronicznych do komunikacji między podatnikiem a urzędem skarbowym – w tym,
w toku kontroli podatkowej, nowe zasady interpretacji podatkowych oraz
zmiany w zasadach odpowiedzialności i przedawnieniu zobowiązań podatkowych, to tylko najważniejsze
rozwiązania, które zaczną obowiązywać już za kilka miesięcy.
Rząd podjął decyzję o skierowaniu do
Sejmu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych
ustaw. O założeniach do tej najpoważniejszej od 2008 roku nowelizacji przedmiotowej ustawy informowaliśmy już
wiosną; teraz większość postulowanych
wówczas rozwiązań przybrała postać
norm prawnych.
Podstawowym celem nowelizacji jest
stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, a w konsekwencji ułatwią kontakty
podatników z organami podatkowymi i zapewnią efektywniejszy pobór

podatków. Kluczowe znaczenie w tym
względzie ma planowana instytucja pełnomocnika ogólnego oraz stworzenie
instrumentów prawnych umożliwiających wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej do składania
pełnomocnictw. Upowszechnienie elektronicznych kanałów komunikacji podatników z organem podatkowym oraz
elektronicznej formy obiegu dokumentów nastąpi także przy doręczaniu pism
i prowadzeniu kontroli podatkowej.
Zdecydowana większość zmian ma
wejść w życie z początkiem przyszłego roku, aczkolwiek niektóre przepisy
będą miały dłuższe wakacje prawne
i wchodzić będą sukcesywnie: 1 czerwca
2015 r., 1 stycznia 2016 r. oraz 1 stycznia
2017 r. W kolejnych wydaniach zmieniane przepisy poddamy wnikliwej analizie.
Jan Borski
doradca finansowy
Podstawa prawna:
 Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (projekt
rządowy z 9 lipca 2014 r.).

Inna rachunkowość
jednostek mikro

Niekonstytucyjny
PIT od dochodów

Na początku lipca polski Parlament
w końcu sfinalizował prace nad zapowiadaną już od dawna nowelizacją ustawy
o rachunkowości. Jednostki mikro mogą
zastosować skrócone sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się
po nowelizacji. Definicję jednostki mikro, w rozumieniu znowelizowanej ustawy o rachunkowości, spełnia aktualnie
ponad 20 tys. (a więc co piąta) jednostek prowadzących księgi rachunkowe.
Uproszczenia obejmują możliwość sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego.
Więcej strony 6–7

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych dotyczący podatku od
dochodów nieujawnionych – jest niezgodny z konstytucją, jednakże odroczył utratę jego mocy obowiązującej
o osiemnaście miesięcy. Dlatego dopiero po upływie 18-miesięcznego terminu
albo po wcześniejszej nowelizacji zakwestionowanych przepisów, możliwe
też będzie wznowienie postępowania
administracyjnego lub sądowo-administracyjnego w sprawach zakończonych
prawomocnym rozstrzygnięciem.
Więcej strona 5
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