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Aktualne podatkowe rozwiązania Tarcz Antykryzysowych – przegląd

• Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju, pomoc w postaci Tarcz Antykryzysowych nadal funkcjonuje i

planuje się ich dalsze przedłużanie.

• Rozwiązaniami podatkowymi, z których można jeszcze skorzystać są:

❖ Ulga w spłacie podatku – zgodnie z którą podatek może zostać podzielony na raty, jego termin

zapłaty może zostać odroczony, a jego zaległość może zostać w całości bądź w części umorzona.

❖ Zerowa stawka VAT dla wyrobów medycznych, szkieł laboratoryjnych, aparatur laboratoryjnych,

produktów leczniczych, produktów biobójczych, ośrodków ochrony indywidualnej, tj. maski, osłony

ochronne na twarz, gogle, okulary ochronne kombinezony, itp. Takie udogodnienie zostało

wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów i formalnie obowiązywało do 31 sierpnia 2020 r.

Okres ten został jednak wydłużony do dnia odwołania pandemii na terenie Polski.

❖ Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków komercyjnych – zgodnie z Tarczą 4.0

zwolnienie to odwołuje się do okresu marzec-grudzień 2020 r. Tak więc, jeśli podatek z ww. tytułu

został zapłacony za te okresy, możliwe jest wystąpienie o jego zwrot.
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Aktualne podatkowe rozwiązania Tarcz Antykryzysowych – przegląd

❖ Ulga na złe długi – termin skrócono do 30 dni w celu możliwości skorzystania z ulgi na

złe długi przy jednoczesnym zwolnieniu ze zwiększania dochodów z niezapłaconych

faktur względem zaliczek dłużnika.

❖ Ulga B+R – możliwość odliczenia kosztów kwalifikowanych od dochodu w celu

obliczenia zaliczek, które podatnik poniósł w 2020 r. na działalność B+R w celu

przeciwdziałania COVID-19.

❖ Ulga IP BOX – 5% stawka dla kwalifikowanych dochodów z praw własności

intelektualnej, które podatnik poniósł od 1 marca 2020 r. w celu przeciwdziałania COVID-

19.
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Rozliczenie podatkowe wsparcia otrzymanego w ramach Tarcz Antykryzysowych – CIT

• Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy, art. 15zzd:

a) pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod

warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez

okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie

mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3

miesięcy od dnia udzielenia pożyczki,

b) przychód z tytułu umorzenia pożyczki na zasadach nie stanowi przychodu w

rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o

podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15zzd ust. 10 ustawy o COVID-

19);
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Rozliczenie podatkowe wsparcia otrzymanego w ramach Tarcz Antykryzysowych – CIT

Interpretacja indywidualna z 27 lipca 2020 r. dyrektor KIS (0111-KDIB2-1.4010.217.2020.2.AR):

Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na prowadzenie

działalności gospodarczej sfinansowane subwencją uzyskaną z (...) S.A. pod warunkiem, że wydatki te

spełniają przedstawione wyżej ogólne przesłanki zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów

określone w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p.

Komunikat Ministerstwa Finansów z 18 maja 2020 r.: (…) koszty sfinansowane z udzielonej w ramach

Tarczy Finansowej pożyczki kwalifikowane są do kosztów uzyskania przychodów na ogólnych

zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków przekazanych przez P., podlegają

zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw

podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie

zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.
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Rozliczenie podatkowe wsparcia otrzymanego w ramach Tarcz Antykryzysowych – CIT

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, a także interpretacją indywidualną, subwencja dla

celów CIT powinna być traktowana jako pożyczka. Co do zasady, jest to subwencja o charakterze

zwrotnym, a więc nie jest przychodem, który tworzy obowiązek podatkowy w chwili otrzymania.

Zatem przedsiębiorcy, którzy otrzymali środki finansowe w ramach Tarcz Antykryzysowych,

zobowiązani są do wykazania swojego przychodu oraz rozliczenia kosztów. Taka sytuacja dotyczy

również przedsiębiorcy, który prowadzi działalność gospodarczą nie zatrudniając przy tym

pracowników i który jest osobą fizyczną. Wskazuje się przy tym art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT,

gdzie subwencje, dotacje czy inne formy wparcia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot

wydatków są przychodem z działalności gospodarczej, które trzeba opodatkować.
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Rozliczenie podatkowe wsparcia otrzymanego w ramach Tarcz Antykryzysowych – PIT

Interpretacja indywidualna z 29 września 2020 r. dyrektor KIS (0113-KDIPT2-3.4011.637.2020.3.MS):

(…) otrzymana przez Wnioskodawcę w ramach pomocy finansowej subwencja z Polskiego Funduszu

Rozwoju dla celów podatku dochodowego traktowana jest jak pożyczka, która nie podlega zaliczeniu

do przychodów podatkowych. Wypłata środków z Polskiego Funduszu Rozwoju jest zatem dla

Wnioskodawcy neutralna podatkowo. (…) skoro dla celów podatku dochodowego subwencja

otrzymana w ramach tzw. tarczy antykryzysowej traktowana jest jak pożyczka, która nie podlega

zaliczeniu do przychodów podatkowych, to wydatki z niej sfinansowane kwalifikowane są do kosztów

uzyskania przychodów na ogólnych zasadach. Wszystkie wydatki, które zostały pokryte ze środków

przekazanych przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych, jeżeli

spełniają ogólne przesłanki wynikające z ustaw podatkowych do takiej ich kwalifikacji. Kwalifikacji

wydatków jako kosztów uzyskania przychodów nie zmienia także ewentualne umorzenie pożyczki.
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Rozliczenie podatkowe wsparcia otrzymanego w ramach Tarcz Antykryzysowych – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 29 września 2020 r. (0113-KDIPT2-

3.4011.637.2020.3.MS), subwencja nie jest przychodem podatkowym, a beneficjent

ma możliwość odliczenia sfinansowanych wydatków, nawet jeśli subwencja

zostanie umorzona. Istotne jest, aby wydatki ponoszone przez podatnika w związku z

prowadzoną działalnością gospodarczą były odpowiednio udokumentowane, a także wydatki

te, nie mogą być wymienione w art. 23 ustawy o PIT, czyli w katalogu negatywnym.
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Koszty uzyskania przychodów w zakresie wydatków kryzysowych 
– wydatki okołoepidemiczne

• Art. 94 pkt 4 Kodeksu pracy – przedsiębiorcy są zobowiązani do: zapewnienia jednorazowych

rękawiczek, środków do dezynfekcji rąk, stanowiska kasowego czy stanowiska obsługi. Dodatkowo,

przedsiębiorcy mogą dobrowolnie podejmować działania, które mają przeciwdziałać zagrożeniu

COVID-19 (np. praca zdalna, odpowiednie narzędzia pracy dla pracowników, kombinezony, zestawy

testowe czy termometry).

Przedsiębiorcy w warunkach epidemicznych mają nowe obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny

pracy lub samoczynnie realizują określone środki w tej kwestii. W związku z tym, przedsiębiorcy

ponieśli bądź ponoszą wydatki na poszczególne działania.
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Koszty uzyskania przychodów w zakresie wydatków kryzysowych 
– wydatki okołoepidemiczne

• Art. 15 ust. 1 ustawy CIT i art. 22 ust. 1 ustawy PIT – jeżeli przedsiębiorca poniósł wydatki, które

wynikają z obowiązku w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wytycznych lub zaleceń

organów kompetentnych w obszarze bezpieczeństwa sanitarnego, albo własnej decyzji i

racjonalnego przeciwdziałania zagrożeniu epidemicznemu, to takie wydatki stanowią koszt

uzyskania przychodów.

• Warunki zaliczenia wydatków okołoepidemicznych do KUP:

➢ został faktycznie poniesiony przez podatnika;

➢ służy osiągnieciu przychodu (został poniesiony w celu jego osiągnięcia, zachowania bądź

zabezpieczenia źródła przychodów);

➢ nie jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów w art. 16 ust. 1 ustawy CIT albo art. 23

ust. 1 ustawy o PIT oraz

➢ został właściwie udokumentowany.
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Koszty uzyskania przychodów w zakresie wydatków kryzysowych 
– wydatki okołoepidemiczne

• Wydatki poniesione na działania gospodarcze

- gdy wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na działania gospodarcze, które wskutek

zagrożenia epidemicznego zostały zaniechane (odwołane, przerwane, zawieszone itp.) i w

momencie poniesienia spełniały określone warunki, to takie wydatki stanowią koszt

uzyskania przychodów.

Dotyczy to zatem również szkoleń, konferencji, spotkań biznesowych czy podróży służbowych, w

których pracownicy bądź jego kontrahenci nie wzięli udziału ze względu na epidemię.
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Koszty uzyskania przychodów w zakresie wydatków kryzysowych 
– wydatki okołoepidemiczne

• Świadczenia pracodawcy zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii

➢ Na podstawie art. 12 ust. 1 PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy

nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne

oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło

finansowania tych wypłat i świadczeń.

➢ Zgodnie z wyrokiem z 8 lipca 2014 r. sygn. akt. K 7/13 TK, za przychód pracownika mogą być

uznane nieodpłatne świadczenia, które:

✓ zostały spełnione za zgodą pracownika,

✓ zostały spełnione w interesie pracownika i nie przyniosły mu korzyści,

✓ mają wymierną wartość dla indywidualnego pracownika.

Świadczenia pracodawcy w postaci zagwarantowaniu pracownikom maseczek, przyłbic a także testów

na COVID-19 mają zapobiegać rozprzestrzenianiu się epidemii i w tej sytuacji po stronie pracownika

nie jest rozpoznawany przychód. WWW.INFORAKADEMIA.PL



Znowelizowane przepisy z 24 czerwca 2020 r. do Tarczy 4.0 doprecyzowują kwestię

wykonywania pracy zdalnej. Ustawa o COVID-19 wprowadza dodatkowe przepisy:

✓Art. 3 ust. 3: „Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma

umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala

na to rodzaju pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy

wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć

wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych”.

Zmiany w relacjach pracownik-pracodawca – przychody pracowników i pracodawców
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✓Art. 3 ust. 6: „Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma

obowiązek prowadzić ewidencję wykonywanych czynności, uwzględniającą w szczególności

opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonywania”.

✓Art. 3 ust. 7: „Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z

częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o COVID-19”.

✓Art. 3 ust. 8: „Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy

zdalnej”.

Zmiany w relacjach pracownik-pracodawca – przychody pracowników i pracodawców
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• Skutki podatkowe doprecyzowujących przepisów o wykonywaniu pracy zdalnej

Pracodawca ma obowiązek zapewnić narzędzia i materiały, które są niezbędne do

wykonywanej pracy zdalnej, a także obsługi logistycznej. Pracodawca może zaliczyć ww.

wydatki do kosztów uzyskania przychodów, a także ma prawo odliczyć podatek naliczony z

tego tytułu.

U pracownika otrzymanie narzędzi, materiałów, obsługi logistycznej nie spełnia w świetle

prawa definicji świadczenia, a tym samym nie powstaje przychód ze stosunku

pracy, od którego pracodawca zobowiązany jest pobierać zaliczkę na podatek PIT.

Zmiany w relacjach pracownik-pracodawca – przychody pracowników i pracodawców
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• Używanie narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę

Tarcza 4.0 nie określa wprost, czy z tego tytułu pracownik może otrzymać ekwiwalent.

Pracodawca nie ma obowiązku wypłacać ekwiwalentu pracownikowi z tytułu użytkowania

narzędzi lub materiałów, które nie zostały przez niego zapewnione.

Jednak, gdy pracodawca zdecyduje się wypłacić ekwiwalent, to koszt ten, może być

kosztem podatkowym, jednak tylko w przypadku sprecyzowania podstawy prawnej w

związku z wykorzystaniem sprzętów czy materiałów (np. umowa z pracownikiem). W takiej

sytuacji, otrzymany ekwiwalent będzie dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

Zmiany w relacjach pracownik-pracodawca – przychody pracowników i pracodawców
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➢Pracownikom wykonującym pracę zdalną przysługuje 250 zł podstawowych kosztów

uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

➢Pracownikowi nie przysługuje koszt uzyskania przychodów zwiększony o 25% w przypadku,

gdy wykonuje pracę zdalną (przez cały miesiąc), w miejscowości innej niż zakład pracy.

➢W sytuacji wykonywania pracy zdalnej tylko przez pół miesiąca, pracownik również ma

prawo skorzystać ze zwiększonych kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w relacjach pracownik-pracodawca – przychody pracowników i pracodawców
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➢Obecne regulacje w sprawie pracy zdalnej zostały uregulowanie w celu zmniejszenia

rozprzestrzenienie się COVID-19 i obowiązują wyłącznie przez czas epidemii i 3 miesiące po

jej zakończeniu.

➢Ministerstwo Rodziny rozpoczęło konsultacje społeczne w zakresie stałego uregulowania

świadczenia pracy w domu.

➢Projekt przewiduje całkowitą likwidację telepracy i zastąpienie jej elastyczniejszą formą –

pracą zdalną, która ma być zastosowana w części siedziby firmy, jak i poza nią. Ponadto,

mają zostać wprowadzone regulacje dotyczące ekwiwalentu w zakresie ew. korzystania z

prywatnego komputera.

Zmiany w relacjach pracownik-pracodawca – przychody pracowników i pracodawców
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Przedsiębiorcy, których łączne przychody z 2020 r. są niższe o co najmniej 50% od łącznych

przychodów z działalności w 2019 r. mogą rozliczyć stratę wstecz.

Tarcze Antykryzysowe wprowadziły szczególne rozwiązania, dzięki którym podatnicy CIT i PIT

(tylko dochody z działalności gospodarczej) mają możliwość wstecznego odliczenia strat.

Uprawnia to do odliczeń jednorazowych do kwoty 5 mln zł. W przypadku, gdy odnotowane

straty będą wyższe, możliwe będzie odliczenie jej w następnych latach podatkowych w

wysokości 50% na zasadach ogólnych.

Rozliczanie strat wstecz
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• Po dokonaniu decyzji o wstecznym rozliczeniu starty podatnik musi:

➢złożyć korektę zeznania za rok 2019 do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z

miejscem zamieszkania i wykazać kwotę starty:

➢w PIT-36L – w części E,

➢w PIT-36 – w części F,

➢w PIT-28 – w części D (gdy odprowadza ryczałt od przychodów

ewidencjonowanych), lub

➢W CIT-8/0 – (gdy płaci CIT).

Rozliczanie strat wstecz
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➢Korektę zeznania można złożyć po zakończonym i rozliczonym podatku za rok 2020. Zatem

dopiero w 2021 r. możliwa będzie weryfikacja danych, zgodnie z którą dokona się oceny, czy

przedsiębiorca spełnia warunki uprawniające do skorzystania z rozliczenia starty wstecz.

➢W przypadku nieodliczenia starty, będzie ona podlegała opodatkowaniu na podstawie art. 9

ust. 3 ustawy o PIT lub art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Rozliczanie strat wstecz
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Przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia dofinansowania w celu poprawy płynności w

związku z epidemią COVID-19, mogą spodziewać się kontroli przyznanych świadczeń oraz

weryfikacji ich prawidłowego wykorzystania.

Regulacje Tarcz Antykryzysowych pozwalają na swobodną wymianę informacji o transakcjach

firmy między US, a PFR. Ponadto Fundusz posiada dostęp do elektronicznych deklaracji VAT,

które składają przedsiębiorcy, a także posiada wgląd do informacji rejestrowanych przez

Krajowa Izbę Rozliczeniową.

Pomoc niebezpieczna 

– gdzie istnieją zagrożenia i jak się przygotować na kontrolę podatkową

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Kto jest uprawniony do weryfikowania przyznanych subwencji?

➢PFR (Polski Fundusz Rozwoju) monitoruje przyznane subwencje finansowe w zakresie

kontroli oświadczeń składanych przez przedsiębiorców,

➢W sytuacji składania oświadczeń fałszywych bądź składanie fałszywych informacji, PFR

posiada uprawnienia do zobligowania przedsiębiorcy o zwrot całej bądź częściowej

subwencji.

Pomoc niebezpieczna 

– gdzie istnieją zagrożenia i jak się przygotować na kontrolę podatkową
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Czego mogą dotyczyć kontrole podatkowe?

➢ prawidłowości w złożonych oświadczeniach wraz z dokumentami złożonymi w ZUS i US;

➢ kwestia spełnienia przesłanek uprawniających do skorzystania z subwencji;

➢ odpowiedniej realizacji środków przyznanych w zgodzie z regulaminem udzielanej pomocy;

➢ prawidłowość w określeniu statusu przedsiębiorcy (czy podmiot nie przedstawił fałszywego

statusu, np. małego podatnika, by skorzystać z korzystniejszych warunków);

➢ analiza stopnia spadku obrotowego w firmie, które nastąpiło wskutek wystąpienia epidemii;

➢weryfikacja obniżonych przychodów w porównaniu z plikiem JPK;

➢weryfikacja odpowiednio uwzględnionych podmiotów powiązanych;

➢weryfikacja, czy limit pomocy nie został przekroczony.

Pomoc niebezpieczna 

– gdzie istnieją zagrożenia i jak się przygotować na kontrolę podatkową

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Jak przygotować się na kontrolę podatkową?

✓należy zidentyfikować wydatki, które zostały zrealizowane po uzyskaniu dofinansowania;

✓odpowiednio przygotować dokumentację potwierdzającą nasze stanowisko decyzyjne w

związku z wykorzystanymi środkami;

✓bieżąco kompletować i prowadzić dokumentację, które będą stanowiły dowód w kontroli;

✓sprawować pełen nadzór nad wydatkami środków pomocowych;

✓zrealizować przedwczesną kontrolę wewnętrzną własnej firmy;

✓zweryfikować, czy nie wystąpiły inne nieprawidłowości.

Pomoc niebezpieczna 

– gdzie istnieją zagrożenia i jak się przygotować na kontrolę podatkową
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Zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej 4.0:

➢ przeprowadzenie kontroli lub poszczególnych czynności kontrolnych może nastąpić w sposób zdalny za

zgodą przedsiębiorcy (art. 53);

➢ wprowadza się zmiany w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, które mają na celu

uelastycznienie sposobu dokonywania kontroli u przedsiębiorców. Wychodzą naprzeciw postulatom

środowisk przedsiębiorców, który podkreślali, że nierzadko kontrole powodują nadmierne uciążliwości

w funkcjonowaniu kontrolowanego przedsiębiorstwa.

➢ Przepis daje możliwość dokonywania kontroli zdalnej w sytuacji, kiedy może to usprawnić

przeprowadzenie kontroli lub z powodu charakteru prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności

gospodarczej, w której nie jest konieczne osobiste stawiennictwo kontrolerów w siedzibie

przedsiębiorcy, a kontroli można dokonać przez analizę nadesłanej dokumentacji. Przykładowo

kontrola zdalna może być przeprowadzona w zakresie zatrudnienia w oparciu o akta pracownicze.

Pomoc niebezpieczna 

– gdzie istnieją zagrożenia i jak się przygotować na kontrolę podatkową
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▪ Nie istnieje żadna definicja regulująca pojęcie „poniesienia negatywnych konsekwencji

ekonomicznych z powodu COVID-19”.

▪ Objaśnienia MF wskazują, że katalog tego pojęcia jest otwarty, dlatego nie zdecydowano

się uściślić tego pojęcia do jednej konkretnej sytuacji. Jak wskazuje, przedsiębiorstwa w

różny sposób odczuwają skutki finansowe z powodu COVID-19, wymieniając przy tym

m.in. utratę płynności, spadki obrotów czy ograniczenie funkcjonowania swojej

działalności.

▪ W związku z powyższym ewentualna ocena organu podatkowego, czy dany przedsiębiorca

poniósł faktycznie negatywne skutki finansowe – może być zupełnie odmienna w dwóch

przedsiębiorstwach.

Poniesienie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

WWW.INFORAKADEMIA.PL



Zapraszamy do zadawania pytań



Mirosław Siwiński
radca prawny, doradca podatkowy, partner w Advicero Nexia

Podatkowe rozwiązania tarcz antykryzysowych -
jak jeszcze skorzystać i rozliczyć



Dane kontaktowe:

Advicero Nexia Sp. z o.o.
ul. Moniuszki 1A, 
00-014 Warszawa
Polska
T: +48 22 378 17 10
E: office@advicero.eu
www.advicero.eu

Advicero is a member of Nexia International, an 
international network of independent accounting and 

consulting firms.

Mirosław Siwiński

Partner
E: msiwinski@advicero.eu



Advicero Nexia

Prelegent:

Mirosław Siwiński
• partner w dziale podatkowym i prawnym Advicero Nexia
• radca prawny, licencjonowany doradca podatkowy
• doświadczenie zawodowe od 2001 r.
• doświadczenie w zakresie podatku od towarów i usług,

podatku akcyzowego, podatków dochodowych, analizy
podatkowej



> Doświadczenie

Nasza Grupa składa się ze specjalistów, 
którzy wyróżniają się wieloletnim 
doświadczeniem, wysokimi kwalifikacjami 
oraz praktyczną i ugruntowaną wiedzą 
dotyczącą polskich przepisów.

> Międzynarodowy zasięg

Od 2013 roku jesteśmy zrzeszeni w Nexia 
International, wiodącej organizacji wśród 
międzynarodowych grup firm 
konsultingowych.

> Komunikacja

Nasze usługi świadczymy w języku 
polskim, angielskim, niemieckim 
i włoskim.

Advicero Nexia

Kim jesteśmy

Nexia International



„Tax News”

Miesięczna publikacja mailowa, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Taxation and renewable Energy”

Miesięczna publikacja mailowa w języku angielskim

„E-Commerce”

Publikacja co dwa miesiące, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Real Estate”

Publikacja co dwa miesiące, zarówno w języku polskim, jak i angielskim

„Tax blog”

http://advicero.eu/blog/

Advicero Nexia

Dzielimy się naszą wiedzą


