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Komunikat dla biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe
spółdzielni mieszkaniowych
W komunikacie Komisja Nadzoru Audytowego przypomina biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe
spółdzielni mieszkaniowych o przestrzeganiu przepisów dotyczących zasad gospodarki finansowej spółdzielni.
Jego wydanie ma pomóc w poprawie jakości badań wykonywanych przez rewidentów:
Tekst
komunikatu
KNA
dostępny
po
kliknięciu
lub
pod
adresem:
http://www.mf.gov.pl/
documents/764034/3780645/20130710_Komunikat_KNA_dot_badania_spr_fin_spoldzielni_mieszkaniowych.pdf
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Nowa dyrektywa ws. rachunkowości

Rada UE przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowej dyrektywy ws. rachunkowości (zastępującej Czwartą i Siódmą
dyrektywę prawa spółek). Wcześniej - w wyniku kompromisu zawartego pomiędzy Radą a Parlamentem Europejskim –
projekt został przegłosowany przez PE w dniu 12 czerwca 2013 r.
Nowa dyrektywa 2013/34/UE została opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE w dniu 29 czerwca 2013 r. Kraje
członkowskie mają czas na jej implantację do 20 lipca 2015 r.
Nowa dyrektywa ma na celu między innymi wprowadzenie uproszczeń w sprawozdawczości finansowej małych
jednostek oraz wprowadza obowiązek raportowania o płatnościach na rzecz rządów przez spółki działające w sektorze
wydobywczym i leśnym.
Dyrektywa
w
języku
polskim
dostępna
po
kliknięciu
documents/764034/4920588/20130711_dyrektywa+2013.34.UE.pdf
Dyrektywa w języku angielskim dostępna po kliknięciu
documents/764034/4920588/20130711_directive+2013.34.EU.pdf
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości

Ostatnie kilka miesięcy to czas uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych zmian do ustawy
o rachunkowości. Nowelizacja dokonuje transpozycji zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych
sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, odnośnie do mikropodmiotów.
2 października na stronach Rządowego Centrum Legislacji został zamieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy
o rachunkowości, uwzględniający uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień zewnątrzresortowych oraz postanowienia
wrześniowej konferencji uzgodnieniowej.
Celem projektowanej zmiany ustawy jest ustanowienie dla jednostek mikro uproszczonych wymogów w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Jeżeli projekt zyska aprobatę Sejmu, uproszczenia będą obejmowały pod pewnymi warunkami możliwość
sporządzania znacznie skróconego sprawozdania finansowego: uproszczonego bilansu (uproszczonego
rachunku zysków i strat oraz możliwość zwolnienia ze sporządzania informacji dodatkowej, jak również zwolnienie ze sporządzania sprawozdania z działalności. Kolejne uproszczenie dotyczy wyceny aktywów i pasywów
- jednostki mikro nie stosowałyby wartości godziwej oraz skorygowanej ceny nabycia do wyceny aktywów
i pasywów.
Powyższe zmiany pozwolą na obniżenie kosztów przygotowania sprawozdania finansowego oraz kosztów
prowadzenia rachunkowości..

Treść projektu dostępna po kliknięciu lub pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/docs/2/171214/171222/171229/
dokument86598.pdf?lastUpdateDay=10.10.13&lastUpdateHour=11%3A14&userLogged=false&date=czwartek%
2C+10+pa%C5%BAdziernik+2013
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Szkolenie : Zmiany ustawy o VAT

W bieżącym roku nastąpiły istotne zmiany ustawy o VAT oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
Część nowych przepisów obowiązuje od 1 października 2013 roku. Kolejne wejdą w życie 1 stycznia 2014 r.
W sposób zasadniczy zmienia się dotychczasowe podejście do rozliczania VAT przez podatników. Ministerstwo Finansów planuje także zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego od nabycia samochodów osobowych, paliwa do nich oraz wydatków związanych z eksploatacją tychże pojazdów.
Uchwalone nowelizacje przewidują m.in. nowe zasady:
- powstawania obowiązku podatkowego w VAT,
- odliczania podatku naliczonego,
- fakturowania,
- ustalania podstawy opodatkowania,
- rozliczania VAT dla dostaw produktów stalowych oraz odpadów.
Poza ww. „dużymi” nowościami zmieni się również szereg innych, szczegółowych przepisów ustawy o VAT.
Ilość oraz charakter zmian w VAT jest imponująca – jest to największa systemowa zmiana w tym podatku od lat.
W gąszczu nowych regulacji łatwo się zagubić, dlatego też pragniemy zaproponować Państwu udział w szkoleniach
prowadzonych przez ekspertów podatkowych z Działu Doradztwa Podatkowego ECA.
Możemy zorganizować dla Państwa szkolenie zamknięte, w trakcie którego zostaną przedstawione nowości w VAT –
z uwzględnieniem specyfiki Państwa działalności. Nasi eksperci w trakcie szkoleń kładą nacisk na praktykę,
nie ograniczają się do przytaczania przepisów, lecz posługują przykładami, z którymi mają do czynienia w swej
codziennej pracy.

Zapraszamy do kontaktu!
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Nie ponosimy odpowiedzialności cywilnej za zdarzenia będące następstwem decyzji podjętych
w oparciu o informacje zawarte w niniejszej publikacji. Informacje mają charakter ogólny i nie
odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy
zasięgnięcie porady u naszych ekspertów.
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