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GPW - autoryzacja dla AUXILIUM

W marcu odbyła się kolejna weryfikacja autoryzowanych doradców. Z listy firm uprawnionych przez Giełdę Papierów Wartościowych do świadczenia
usług autoryzowanego doradcy dla spółek ubiegających się o notowanie w alternatywnym systemie obrotu rynku NewConnect zostało skreślonych
około dwudziestu podmiotów. Po weryfikacji dokonanej w oparciu o zasady i kryteria przedstawione w komunikacie z dnia 20 grudnia 2010 roku
giełda utrzymała autoryzację 64 firmom doradczym działającym w obszarze NewConnect, w tym również Auxilium S.A.

AUXILIUM na WallStreet

Auxilium S.A. już po raz czwarty weźmie udział w konferencji WallStreet, która odbędzie się w dniu 2-5 czerwca 2011 roku w Zakopanem w hotelu
Mercure Kasprowy. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.
Konferencja WallStreet to:
° liczne spotkania inwestorów z najbardziej zna nymi analitykami rynku kapitałowego
oraz Zarządami spółek
° interesuj ące wykłady o tematyce giełdowej, finansowej i gospodarczej
° ciekawe panele dyskusyjne

° niezapomniane imprezy wieczorne
Mamy głębokie przekonanie, że spotkanie będzie doskonałą okazją do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy inwestorami,
akcjonariuszami, a Spółką. Zapraszamy więc wszystkich do odwiedzenia naszego stanowiska targowego w dniu 2 czerwca. Konferencja
WallStreet jest największym spotkaniem inwestorów indywidualnych w Europie Środkowo - Wschodniej. W tym roku odbędzie się już jej 15
edycja.

Wyniki Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego

Dnia 28 marca 2011 roku Dziennik Gazeta Prawna opublikowała coroczny ranking firm doradczych. Auxilium S.A. uplasowało się na 11 miejscu w
gronie największych firm doradczych w Polsce zatrudniających od trzech do dziewięciu doradców. Jest to awans w porównaniu z rokiem poprzednim
o 2 miejsce.

Kongres w Łodzi

W dniu 14 kwietnia 2011 r. w Łodzi odbędzie sie Kongres finansowy dla lekarzy i prawników. Tematem Kongresu będzie zmiana przepisów fiskalnych
dla tej grupy zawodowej. Podczas Kongresu Auxilium wygłosi prelekcję na temat wchodzących w życie z dniem 1 maja 2011 r. nowych przepisów
dotyczących obowiązkowego wprowadzenia kas fiskalnych w gabinetach lekarskich i kancelariach prawnych.

Dynamiczne przedwiośnie w Auxilium

Dwa pierwsze miesiące br. roku obfitowały w wiele wydarzeń, które pozytywnie wpłynęły na rozwój Spółki i osiągane przez nią wyniki. Rozwinęliśmy
działalność usług autoryzowanego doradcy podpisując kolejne umowy w tym zakresie, pozyskaliśmy nowych klientów w tym również spółki giełdowe,
zajęliśmy wysokie miejsca w rankingach branżowych i otrzymaliśmy kilka prestiżowych certyfikatów i wyróżnień między innymi Certyfikat
Wiarygodności Finansowej oraz „Diamenty Forbesa 2011”. Chcąc się rozwijać i osiągnąć więcej w okresie stycznia i lutego realizowaliśmy działania
mające na celu połączenie Auxilium przez przejęcie z wchodzącymi w skład ECA Group spółkami - ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o. oraz ECA
Wójciak i Partnerzy sp. z o.o. Według zawartych porozumień dotychczasowi akcjonariusze Auxilium mieli posiadać 51,86% akcji (58% głosów) w
nowym podmiocie, a pozostałe 48,14% udziałowcy ECA (42% głosów). W celu realizacji transakcji, Auxilium miało wyemitować 2,8 mln akcji.
Wprawdzie z końcem lutego rozmowy zostały zawieszone, a decyzja Zarządu Auxilium S.A. została podjęta po konsultacjach z istotnymi
akcjonariuszami Spółki, w których wyniku istniało bardzo duże prawdopodobieństwo, że plan połączenia nie zyskałby poparcia, w chwili obecnej
wymaganych przepisami KSH 3/4 głosów, na WZ Emitenta, to Zarząd Spółki poinformował, że nie odstępuje od strategii zawartej w prospekcie
emisyjnym i nie wyklucza w przyszłości połączenia. Zatem nowy rok przyniósł ze sobą duże zmiany… tak jak już wspominaliśmy tego wymaga od
nas rynek. Dynamizm i ciągle nowe rozwiązania to dwa czynniki, które są gwarantem rozwoju. W Auxilium to się sprawdza. Auxilium S.A. posiada
bogate doświadczenie w świadczeniu usług księgowych dla podmiotów gospodarczych o różnej specyfice oraz doradztwie prawno - podatkowym.
Oferuje usługi outsourcingowe z zakresu księgowości, rozliczeń podatkowych, rozliczeń z ZUS oraz spraw pracowniczych. Auxilium jest również
Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect i Catalyst. Ukazał się coroczny ranking firm doradczych. Auxilium S.A. uplasowało się na 11 miejscu w
gronie największych firm doradczych w Polsce zatrudniających od trzech do dziewięciu doradców. Jest to awans w porównaniu z rokiem poprzednim
o 2 miejsca. Najistotniejszym jednak wydarzeniem branżowym jest ranking Firm Audytorskich gazety Rzeczpospolita publikowany w miesiącu lutym.
Tegoroczny ranking był jubileuszowym. To już 10 edycja prezentująca kondycje i obraz rynku audytorskiego w Polsce. W ogólnym Rankingu Firm
Audytorskich za rok 2010 Auxilium S.A. na 70 podmiotów z branży audytu w Polsce uplasowało się na wysokiej 21 pozycji. Zajęliśmy bardzo wysoką
lokatę w zestawieniu rankingowym dotyczącym „liczby zbadanych podmiotów” uzyskując 6 miejsce bezpośrednio za największymi firmami z branży.
W kategorii „średnia wartość zbadanych przychodów” Auxilium S.A. uplasowało się na 6 lokacie, a w odniesieniu do „średniej wartości zbadanych
aktywów” na 17 miejscu. W zestawieniu „wyniki finansowe firm audytorskich” utrzymaliśmy wysoką 15 pozycję.Pierwsze dwa miesiące 2011 roku
rozpoczęły się dość dynamicznie i mamy nadzieję, że jest to dobra zapowiedź na kolejne miesiące.

Wyniki Auxilium za luty 2011

Przychody ze sprzedaży ogółem w miesiącu lutym 2011 roku osiągnęły poziom 373 092,85 zł i są niższe o 3,42% od przychodów ogółem w
analogicznym miesiącu 2010 roku. Zysk bilansowy zrealizowany w lutym 2011 roku jest o 56,29% niższy od zysku jaki Auxilium zrealizowało w lutym
2010 i wynosi 31 618,82 zł. Narastająco za dwa pierwsze miesiące roku przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 616 606,29 zł i są wyższe o 1,8%
od przychodów ze sprzedaży ogółem w analogicznym okresie roku 2010. Zysk bilansowy narastająco za dwa miesiące 2011 roku wynosi 52 907,07
zł i jest niższy o 31,53 % od zysku bilansowego za okres styczeń-luty 2011r.

STATYSTYKA NOTOWAŃ GIEŁDOWYCH AUXILIUM W LUTYM 2011 r.

Lp wyszczególnienie

wartość jednostka

1

kurs akcji maksymalny

4,93

zł

2

kurs akcji minimalny

3,90

zł

3

kurs akcji średni ważony wolumen

4,21

zł

4

wartość obrotu ogółem

643

tys. zł

5

średnia transakcja

2 501

zł

6

wolumen obrotu ogółem

152 500

akcja

7

średni wolumen obrotu na sesję

7 625

akcja

Co nieco o podatkach

Opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Poza zakresem tej ustawy pozostają przychody:
z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia,
podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,
wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu
wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
armatora opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 ze zm.),
ze świadczeń na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową
małżeńską.
Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również
zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3
ustawy. Zasady i sposób opodatkowania, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy mają zastosowanie także do małżonków, z których jeden ma w
Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy, a drugi ma miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo w Konfederacji Szwajcarskiej, lub też każde z małżonków ma miejsce
zamieszkania w tych krajach, pod warunkiem, że małżonkowie osiągną w Polsce przychody w wysokości stanowiącej co najmniej 75% całkowitego
przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym i udokumentowali certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych. Łączne
opodatkowanie dochodów małżonków jest także możliwe po śmierci jednego z nich, zgodnie z postanowieniami art. 6a ustawy. Małżonkowie nie
mogą się wspólnie opodatkować, gdy chociażby do jednego z nich mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, lub przepisy art. 30c ustawy (19% podatek płacony przez osoby prowadzące pozarolniczą
działalność gospodarczą albo działy specjalne produkcji rolnej, gdy dochody ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg) lub przepisy ustawy
o podatku tonażowym.
Jeżeli jednak jeden z małżonków (małżonkowie) od przychodów z tytułu umów najmu lub innych umów o podobnym charakterze opłaca ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych i jednocześnie nie korzysta (nie korzystają) z opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej
lub z działów specjalnych produkcji rolnej na zasadach określonych w art. 30c ustawy albo w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne albo w ustawie o podatku tonażowym – może opodatkować się wspólnie z małżonkiem.
Na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy.
Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce
położenia źródeł przychodów.
Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:
1)
posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2)
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od
dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:
1)
pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz
spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
2)
działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
3)
działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4)
położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz
dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze
wszystkich źródeł przychodów. Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z
tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekroczą sumę przychodów, różnica jest stratą ze
źródła przychodów.

Źródłami przychodów są:
stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni
zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta,
działalność wykonywana osobiście,
pozarolnicza działalność gospodarcza,
działy specjalne produkcji rolnej,
najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych
produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z
wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w lit.a)-c) następnego punktu,
odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni
mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i
praw majątkowych określonych w lit.a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub
wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te
odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany,
inne źródła.
Przychody stanowią otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość
otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Od tej generalnej zasady ustawa przewiduje kilka wyjątków. Dotyczą one
pojęcia przychodów z następujących źródeł przychodów:
z pozarolniczej działalności gospodarczej,
z działów specjalnych produkcji rolnej,
z kapitałów pieniężnych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 ustawy, w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów
finansowych,
z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy,
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.
Ustawa przewiduje następujące sposoby obliczania podatku:
według skali podatkowej (w 2011 r. obowiązuje taka sama skala jak w 2010 r.)*:

podstawa odliczenia podatku
ponad
do
85 528
85 528

* podstawa prawna: art. 27 ust. 1 ustawy.

podatek wynosi
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

19% podatek od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej (wybór tego sposobu opodatkowania
następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika; dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych
źródeł) – art. 30c ustawy,
ryczałty; dochodów (przychodów), od których zgodnie z przepisami art. 29, 30 i 30a ustawy pobiera się podatek w formie ryczałtu nie łączy się z
dochodami (przychodami) z innych źródeł,
19% podatek od dochodów z kapitałów pieniężnych, przykładowo z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów
finansowych (dochodów opodatkowanych w ten sposób nie łączy się z dochodami z innych źródeł) – art. 30b ustawy,
19% podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a)-c) ustawy nabytych po 31
grudnia 2006r. (jeżeli nabycie nastąpiło do dnia 31 grudnia 2006 r. opodatkowanie następuje według „starych” zasad – 10% przychodu, zgodnie z art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Dz.
U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.).

Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:
potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od
przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych),
uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek
miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na
podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy),
uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów).

Zgodnie z art. 45 Ustawa stanowi, iż po zakończeniu roku podatkowego - w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego (zgodnie z art. 12
Ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się
następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy) - podatnicy podatku dochodowego są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznania o
wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym.
Podatnicy składają następujące zeznania:
PIT-36 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody (dochody) opodatkowane na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej i nie
wypełniają zeznania PIT-37. Formularz ten przede wszystkim składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy
specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej, a także uzyskali dochody z zagranicy,
PIT-36L – składają podatnicy, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19%
podatkiem na zasadach określonych w art. 30c ustawy. Formularz ten jest przeznaczony wyłącznie dla podatników rozliczających się indywidualnie,
PIT-37 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody, opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej, wyłącznie ze źródeł
położonych na terytorium RP, za pośrednictwem płatników, i nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na ogólnych
zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej oraz działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia zeznania nie dotyczy podatników,
którym rocznego obliczenia podatku dokonał płatnik,
PIT-38 – składają podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30b ustawy (np. z odpłatnego
zbycia papierów wartościowych),
PIT-39 – składają podatnicy, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu
31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 131 ustawy.
Podatnicy, na których ciąży obowiązek złożenia zeznania, są obowiązani w terminie określonym dla złożenia zeznania podatkowego wpłacić należny
podatek lub różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek, w tym również
sumą zaliczek pobranych przez płatników.
Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej
wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję
określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.
Podatnicy, podlegający w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, jeżeli osiągają dochody ze źródeł przychodów położonych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników nie obowiązanych do dokonania rocznego
obliczenia podatku lub osiągnęli dochody określone w art. 30b ustawy, jeżeli zamierzają opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem
terminu przewidzianego dla złożenia zeznania podatkowego, są obowiązani złożyć zeznanie za rok podatkowy urzędowi skarbowemu, którym kieruje
naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (z
wyjątkiem podatników, którzy wybrali sposób opodatkowania określony w art. 6 ust. 3a, 4a lub art. 29 ust. 4 ustawy).

W ostatnim miesiącu o Auxilium pisały następujące gazety:
Dziennik Gazeta Prawna 28.03.2011 Jak prawidłowo podatnik powinien wystawiać faktury
korygujące
Dziennik Gazeta Prawna 25.03.2011 Każdy może przesłać e-PIT
Dziennik Gazeta Prawna 18.03.2011 Ulga rehabilitacyjna: nie każdy wydatek na lek jest
odliczany w PIT 2010
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Jak w bilansie wykazać VAT naliczony do rozliczenia w
przyszłych okresach
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Jak rozliczyć opłatę wstępną przy leasingu
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Kiedy złożenie czynnego żalu chroni przed karą grzywny
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Sprzedaż mieszkania darowanego w 2006 r. bez PIT
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Kary i zaległości urząd egzekwuje bezpośrednio od
podatnika
Dziennik Gazeta Prawna 14.03.2011 Jak biuro rachunkowe zawiera umowę obowiązkowego
OC
Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011 Do 26 marca trzeba rozliczyć inwentaryzacje
Dziennik Gazeta Prawna 11.03.2011 Dla obowiązku podatkowego decydujący jest charakter
umowy
Dziennik Gazeta Prawna 07.03.2011 Pensje to koszt w miesiącu, za który są należne
Dziennik Gazeta Prawna 07.03.2011 Na jakich kontach zespołu 5 należy ująć koszty opłat
leasingowych
Dziennik Gazeta Prawna 07.03.2011 Jaką stawką opodatkować prywatny gabinet lekarski
Dziennik Gazeta Prawna 03.03.2011 Zarobek dziecka wpływa na zeznanie PIT rodzica
Dziennik Gazeta Prawna 03.03.2011 Roszczenia spadkowe też są opodatkowane
Dziennik Gazeta Prawna 02.03.2011 Lokatę nocną ujmuje się w inwestycjach krótkoterminowych
Dziennik Gazeta Prawna 25.02.2011 NewConnect dzieli sie zyskami
Rzeczpospolita 24.02.2011 Kryzys z opóźnieniem
Rzeczpospolita 24.02.2011 Ranking audytorów
Parkiet 24.02.2011 Firmy chetniej łączą siły
Parkiet 24.02.2011 W czołówce branży bez zmian
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