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Wstęp  

 

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani        

są do sporządzenia remanentu (spisu z natury) na określony dzień,          

zawierającego elementy, których nie może pominąć. Spis z natury podlega          

ewidencji w podatkowej księdze przychodów i rozchodów a składniki w nim           

ujęte odpowiedniej wycenie. W wyjątkowych sytuacjach podatnik w terminie co          

najmniej 7 dni od przed datą sporządzenia spisu z natury zobowiązany jest            

zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym zamiarze.        

Wszystkie te kwestie wraz z pozostałymi zagadnieniami najczęściej nurtującymi         

księgowych omówię w tym module.  

 

Podatnik zobowiązany jest sporządzić spis z natury:  

 

● na dzień 1 stycznia - obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1             

stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili        

spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym          

przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku          

podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na          

dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego, 

● na koniec każdego roku podatkowego,  

● na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, 

● w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego          

opodatkowania podatkiem dochodowym,  

● w przypadku zmiany wspólnika,  

● w przypadku zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji        

działalności. 
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● spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby           

prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy       

miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego        

sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego. 

 

 

 

Elementy każdego remanentu (zarówno początkowego, sporządzanego w       

trakcie roku jak i końcowego).  

 

 

Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane:  

● imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),  

● datę sporządzenia spisu,  

● numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,  

● szczegółowe określenie towaru i innych składników podlegających       

spisowi (wymienionych w § 27 rozporządzenia w sprawie pkpir),  

● jednostkę miary,  

● ilość stwierdzoną w czasie spisu,  

● cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, 

● wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę         

jednostkową, łączną wartość spisu z natury oraz klauzulę "Spis         

zakończono na pozycji...",  

● podpisy osób sporządzających spis,  

● podpis właściciela zakładu (wspólników).  
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Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie           

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów § 25 ust. 2 spis z            

natury powinien obejmować w przypadku: 

 

● księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można         

obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu          

na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i            

inne; 

 

● działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane         

wartości dewizowe; 

 

● działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć          

niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt          

według gatunków z podziałem na grupy. 
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Towary znajdujące się poza magazynem/Towary obce w magazynie  

 

Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność         

podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a           

także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie           

podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z           

podaniem, czyją stanowią własność - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia          

23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i         

rozchodów § 25  ust. 3. 

 

Obowiązek zawiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o       

zamiarze sporządzenia spisu z natury  

 

 

Od 15 września 2018 r. zniesiony został obowiązek informowania o spisie z            

natury przez uchylenie § 28 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z           

26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i         

rozchodów, na mocy § 1 pkt 10 rozporządzenie Ministra Finansów z 12.09.2018            

r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi        

przychodów i rozchodów. Nie trzeba zatem informować o remanencie czy jego           

sporządzeniu. 

 

UWAGA na wyjątek! 

Przedsiębiorca, który likwiduje działalność gospodarczą jest zobligowany do        

sporządzenia dwóch spisów z natury: 
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● dla celów podatku dochodowego (towary, materiały, wyroby gotowe        

itd.), 

● dla celów podatku VAT (pod warunkiem, że jest czynnym podatnikiem          

podatku VAT - przepisy ustawy o VAT). 

 

Dodatkowo dla celów PIT przedsiębiorca powinien sporządzić wykaz        

składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności.  

 

 

Wycena towarów i materiałów handlowych objętych spisem 

 

Podatnik jest obowiązany wycenić materiały i towary handlowe objęte spisem z           

natury według: 

● cen zakupu lub  

● nabycia albo zakupu 

● według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od            

cen zakupu lub nabycia.  

 

Spis z natury półwyrobów (półfabrykatów), wyrobów gotowych i braków         

własnej produkcji wycenia się według kosztów wytworzenia, a odpadów         

użytkowych, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość         

użytkową, wycenia się według wartości wynikającej z oszacowania        

uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.  

 

 

Spis z natury niesprzedanych wartości dewizowych wycenia się według cen          

zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według             
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cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez            

Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy. 

 

 

Przy działalności usługowej i budowlanej produkcję niezakończoną       

wycenia się według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość             

niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji        

niezakończonej. 

 

Produkcję zwierzęcą objętą spisem z natury wycenia się według cen          

rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i          

wagi zwierząt. 

 

Jak ustalić wycenę na poziomie cen nabycia 

 

W celu ustalenia wartości poszczególnych składników spisu z natury         

materiałów i towarów handlowych według cen nabycia należy ustalić         

procentowy wskaźnik kosztów ubocznych zakupu (kolumna 11) w stosunku do          

ogólnej wartości zakupu towarów handlowych i materiałów       

zewidencjonowanych (w kolumnie 10) (suma kosztów ubocznych zakupu        

przemnożona przez 100 i podzielona przez wartość zakupu). O tak ustalony           

wskaźnik należy podwyższyć jednostkowy koszt zakupu, a następnie ustalić         

wartość poszczególnych składników spisu z natury. 

 

Podatnik może również dokonać wyceny wartości materiałów i towarów         

handlowych według cen zakupu, tj. bez podwyższenia tej ceny o wskaźnik           

kosztów ubocznych zakupu. 
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Kiedy dokonać wyceny? 

 

Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny najpóźniej w terminie 14 dni od           

dnia zakończenia spisu z natury. W razie przyjęcia wyceny towarów w           

kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia, w            

szczególności z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody, należy przy         

poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu       

(nabycia) lub koszt wytworzenia. 

 

 

 

Zerowy spis z natury 

 

Jeżeli przedsiębiorca w momencie, w którym zobowiązany jest sporządzić spis          

z natury, nie posiada na stanie firmy żadnych towarów handlowych ani           

materiałów podlegających spisowi, nie zwalnia go to z obowiązku jego          

sporządzenia. Wówczas tworzy się remanent z wartością “0 zł”, zapisuje tę           

wartość w KPiR jako wartość remanentu, a arkusz spisu z natury przechowuje            

w dokumentacji księgowej. 

 

Zasady sporządzania spisu z natury 

 

Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz            

zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie. 
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Jak długo musimy przechowywać spis z natury? 

Jak wynika z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe           

przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w            

którym upłynął termin płatności podatku. 

 

 

 

1.1. Remanent początkowy 
 

Remanent (spis z natury) to jeden z obowiązków jaki spoczywa na           

przedsiębiorcy w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca       

zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia        

23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i         

rozchodów zobowiązany jest do sporządzenia remanentu początkowego na        

dzień rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.  

 

Jakie składniki podatnik musi ująć w spisie z natury? 

 

● towary handlowych,  

● materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,  

● półwyroby,  

● produkty w toku,  

● wyroby gotowych,  

● braki i odpady. 

 

W przypadku remanentu początkowego podatnik musi ująć w nim wszystkie          

materiały, towary i inne składniki (o ile wystąpiły takie) zakupione przed           
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podjęciem działalności gospodarczej jak również stanowiące majątek prywatny        

podatnika przekazany na cele działalności gospodarczej do dalszej odsprzedaży,         

produkcji. 

 

 

Komputery, telefony, samochody, meble? 

 

Te i inne składniki wprowadzone bądź zakupione na cele działalności          

gospodarczej stanowiące majątek firmy pod postacią: wyposażenia, środków        

trwałych i innych nieprzeznaczonych do dalszej odsprzedaży, nie podlegają pod          

ewidencję w spisie z natury.  

 

Remanent początkowy a zgłoszenie do urzędu skarbowego 

 

Podatnik nie ma obowiązku zgłaszać do właściwego naczelnika urzędu         

skarbowego o zamiarze sporządzenia remanentu początkowego.  

 

 

  

Spis sporządzony na koniec 2019 r. podlega ujęciu jako ostatnia pozycja w             

księdze podatkowej za 2019 r., pod rocznym podsumowaniem kolumn, pod datą           

31 grudnia 2019 r. Jednocześnie należy go wpisać jako pierwszą pozycję w            

księdze za 2020 r. - pod datą 1 stycznia 2020 r. 
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1.2. Remanent w trakcie roku 
 

 

Remanent sporządzony w trakcie roku podatkowego podlega pod ewidencję w          

podatkowej księdze przychodów i rozchodów.  

 

Jak ewidencjonować remanent sporządzony w trakcie roku  

 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u              

podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących        

księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica         

pomiędzy przychodem (określonym w art. 14 wyżej wymienionej ustawy) a          

kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu        

końcowego i początkowego: 

● towarów handlowych,  

● materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych,  

● półwyrobów,  

● produkcji w toku,  

● wyrobów gotowych,  

● braków i odpadków, 

jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu         

początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu        

końcowego i początkowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest        

wyższa.  
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Przy ustalaniu dochodu na podstawie którego oblicza się zaliczkę na podatek           

dochodowy należy uwzględnić różnicę remanentową (jeśli mamy do czynienia         

ze sporządzonym remanentem w trakcie roku podatkowego) czyli różnicę         

pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego.  

W przypadku, gdy wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość          

remanentu początkowego to dochód należy powiększyć o różnicę        

remanentów. Natomiast, gdy wartość remanentu końcowego jest niższa niż         

wartość remanentu początkowego to powstałą różnicę odejmujemy od        

dochodu.  

 

Ważne! 

W przypadku, gdy z różnych przyczyn np. na polecenie właściwego naczelnika           

urzędu skarbowego podatnik jest obowiązany sporządzić remanent w trakcie         

roku to remanentem początkowym będzie remanent sporządzony na dzień 1          

stycznia danego roku bądź sporządzony na dzień rozpoczęcia prowadzenia         

działalności a remanentem końcowym w tym przypadku będzie remanent         

sporządzony na ostatni dzień danego miesiąca w roku podatkowym.  

 

W przypadku, gdy remanent sporządzany jest np. za okresy miesięczne to           

podatnik przy ustalaniu zaliczki na podatek dochodowy musi uwzględnić każdą          

różnicę remanentową powstałą w danym okresie. Będzie to wartość stanowiąca          

różnicę między remanentem sporządzonym na koniec danego miesiąca, a         

remanentem sporządzonym na początku danego miesiąca. 
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Podsumowanie 

 

 

W celu ustalenia dochodu osiągniętego w roku podatkowym należy na          

oddzielnej stronie księgi:  

 

1)ustalić wartość osiągniętego przychodu w roku podatkowym (kolumna 9);  

2)ustalić wysokość poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania        

przychodów w sposób następujący:  

a)do wartości spisu z natury na początek roku podatkowego doliczyć wartość           

zakupu towarów handlowych (materiałów) z kolumn 10 i 11, a następnie           

pomniejszyć o wartość spisu z natury sporządzonego na koniec roku          

podatkowego,   

b)kwotę wynikającą z tego obliczenia powiększyć o kwotę wydatków z          

kolumny 14 oraz pomniejszyć o wartość wynagrodzeń w naturze w tej części, w             

której wydatki (koszty) związane z wynagrodzeniami w naturze zostały         

zaksięgowane w innych kolumnach księgi przychodów i rozchodów (np. w          

gastronomii koszty zakupu materiałów i towarów handlowych zużytych do         

przygotowania posiłków dla pracowników zostały wpisane w kolumnie 10); 

3)wartość osiągniętego przychodu (kolumna 9) pomniejszyć o wysokość        

poniesionych w roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, obliczonych        

zgodnie z objaśnieniami zawartymi w pkt 2; wynikająca z tego obliczenia           

różnica stanowi kwotę dochodu osiągniętego w roku podatkowym. 
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Określony w powyższy sposób obliczenia dochodu dotyczy również        

podatników sporządzających spis z natury (np. na koniec miesiąca lub jeśli           

sporządzenie spisu z natury zarządził naczelnik urzędu skarbowego). 

 

Przykład obliczenia dochodu: (rozporządzenie w sprawie pkpir) 

 

1) Przychód (kolumna 9) 455.600,75 

2) Wysokość kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku         

podatkowym: 

a)wartość spisu z natury na początek roku podatkowego 

58.678,28  

b) plus wydatki na zakup towarów handlowych i materiałów (kolumna 10) 

289.288,56 

c) plus wydatki na koszty uboczne zakupu (kolumna 11) 

10.320,40 

d)minus wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego 

46.524,32 

e)plus kwota pozostałych wydatków (kolumna 14) 

78.328,09 

f)minus wartość wynagrodzeń w naturze ujętych w innych kolumnach księgi 

4.826,00 

Razem koszty uzyskania przychodu 

385.265,01 

   3)  Ustalenie dochodu osiągniętego w roku podatkowym:  

a) przychód (pkt 1) 

455.600,75  

b) minus koszty uzyskania przychodów (pkt 2) 
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385.265,01  

Dochód (a-b) 

70.335,74. 

 

Przykład z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie           

prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów Dz. U. z 2017 r. poz.            

728 z dnia 6.04.2017 r. 
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1.3. Remanent końcowy 
 

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą na koniec roku podatkowego, tj         

na dzień 31.12.xxxx roku podatkowego zobowiązany jest m.in. do:  

● podsumowania zapisów w księdze 

● sporządzenia i wyceny remanentu końcowego na dzień 31.12 

● ustalenia dochodu do opodatkowania.  

 

Zarówno zasady sporządzenia remanentu końcowego jaki i metody wyceny         

zostały omówione we wstępie do niniejszego modułu. Nie różnią się one od            

pozostałych remanentów.  

 

Ważne! 

Podatnik obliczając dochód za cały rok podatkowy nie uwzględnił remanentów          

sporządzanych w trakcie roku podatkowego. W takiej sytuacji uwzględnia         

tylko różnicę pomiędzy remanentem początkowym sporządzonym na 1 stycznia         

lub dzień rozpoczęcia działalności w danym roku i remanentem końcowym na           

dzień 31 grudnia 

 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia          

podatkowej księgi przychodów i rozchodów Dz. U. z 2017 r. poz. 728 z dnia              

15.09.2018 r. 
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MOJA UWAGA dodatkowa: Zgodnie z ustawą o VAT (cytowanym niżej art.           

14 ust. 5) podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów m.in. na             

dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających       

opodatkowaniu. 

 

Art. 14. [Towary własnej produkcji oraz towary z likwidacji i zaprzestania           

działalności] 

1. Opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary,        

które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 

1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości       

prawnej; 

2) 13 zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą            

fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku wykonywania czynności       

podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do          

zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego; 

3) 14 wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania        

zarządcy sukcesyjnego - w przypadku gdy zarząd sukcesyjny nie został          

ustanowiony i dokonano zgłoszenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1c ustawy z              

dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i            

płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 650, 771 i                   

1629). 

(..) 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym             

mowa w art. 15, będący osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, nie            

wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu co najmniej przez 10        

miesięcy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie działalności         
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gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania       

działalności gospodarczej. 

(...) 

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy są obowiązani              

sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki, zaprzestania          

wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia      

przypadków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zwany dalej "spisem z natury".              

Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o           

ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego,           

nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres           

obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności       

podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa w         

ust. 1 pkt 3. 

 

Przykład 

 

Podatnik VAT prowadzi działalność gospodarczą, sklep usługowo-handlowy.       

Ewidencję prowadzi za pomocą PKPiR. Z dniem 30-09-2019 r. chce zakończyć           

prowadzoną działalność. Czy ma jakieś obowiązki w związku ze         

sporządzeniem spisu z natury? 

 

Twoja odpowiedź:  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

 

ANALIZA 
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Na koniec działalności podatnik ten musi sporządzić spis z natury.  

 

Tutaj moja dodatkowa uwaga odnośnie ustawy o PIT W KONTEKŚCIE          

likwidacji działalności (podkreśl tą uwagę przyda się nieraz) 

Podatnik ten, składniki majątku, które pozostały na dzień likwidacji musi ująć w            

wykazie składników (na dzień likwidacji) - art. 24 ust. 3a ustawy o PIT. Wykaz              

ten powinien zawierać: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika        

majątku, datę nabycia, kwotę wydatków na nabycie oraz kwotę wydatków          

zaliczoną do kosztów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów         

amortyzacyjnych. UWAGA! W wykazie muszą znaleźć się zarówno środki         

trwałe, wyposażenie, towary handlowe, materiały. 

 

Podczas kolejnych modułów będziemy mówić o przychodach, jednak już teraz          

chcę Ci zadać pytanie:  

Czy Twoim zdaniem majątek, który znajdzie się w tym wykazie będą podlegały            

opodatkowaniu?  

 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Nie, ponieważ przychód z działalności gospodarczej powstanie dopiero w         

momencie odpłatnego zbycia ujętych w ewidencji składników majątku, nie         
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później jednak niż w ciągu 6 lat o d końca miesiąca w którym zlikwidowano              

działalność. 

 

Likwidacja działalności a sporządzenie spisu z natury - PIT 

 

Podatnik ten mimo sporządzenia wyżej opisanego wykazu musi również         

sporządzić końcowy spis z natury, ponieważ ten będzie potrzebny do ustalenia           

różnic remanentowych i ustalenia podatku (o tym w kolejnych modułach          

dotyczących ustalania dochodu z uwzględnieniem różnic remanentowych - art.         

24 ust. 2 ustawy o PIT)  

 

 

Likwidacja działalności a sporządzenie spisu z natury -VAT 

 

Jeżeli ten podatnik posiada składniki majątku, od których przysługiwało prawo          

do odliczenia VAT, to na dzień likwidacji podlegają opodatkowaniu według          

ceny nabycia w likwidacyjnym spisie z natury - . art. 14 ust. 1 i ust. 29a ust. 2                  

ustawy o VAT.  

 

 Moja RADA - przyda się również dla Ciebie i Twoich klientów:  

 

Zawsze przed likwidacją radzę by sprawdzić towary i materiały jakie pozostają           

w działalności. Jeżeli okaże się, że są tam takie, które już będą niezbywalne i              

nieprzydatne to można tą okoliczność zlikwidować je. Do tego celu należy je            

np. zutylizować i sporządzić odpowiedni protokół, albo też poświadczyć         

utylizację potwierdzeniem przyjęcia odpadów wydawanym przez podmioty,       

które się tym zajmują.  
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Podatnicy są obowiązani złożyć informację o dokonanym spisie z natury, o           

ustalonej na jego podstawie wartości towarów i o kwocie podatku należnego,           

nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej składanej za okres           

obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności       

podlegających opodatkowaniu albo wystąpienia przypadków, o których mowa        

w art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT. 

 

Proszę rozpisz ten przykład sobie raz jeszcze - to są praktyczne porady, które             

bardzo będą Ci przydatne, pamiętaj o zwiększaniu swojej wiedzy, by móc           

doradzać na najwyższym poziomie.  
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