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str. 3

§

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1994 r. Ordynacja podatkowa („Ordynacja podatkowa”)

§

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Specustawa”)

§

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 („Tarcza 1.0”)

§

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV2 („Tarcza 2.0”)

§

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości
dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób
prawnych („Rozporządzenie z 27 marca”)

§

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów do sporządzenia i przesłania
niektórych informacji podatkowych („Rozporządzenie z 31 marca”)

§

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zaniechania poboru odsetek za zwłokę od niektórych
zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r. w związku z COVID-19 („Rozporządzenie z
23 kwietnia”)

str. 4

1.
Przedłużenie terminów
zapłaty podatków

Przedłużenie terminu rozliczenia CIT za 2019 r.
str. 5

Rozporządzenie z 27 marca
§

§

przedłużenie terminów:
o złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się
w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.,
o wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu CIT albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu
wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku
termin przedłużenia
o do 31 lipca 2020 r. – dla podatników, którzy w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie, osiągali
wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych lub dla których przychody z działalności pożytku publicznego stanowiły co najmniej 80% łącznych
przychodów uzyskanych w tym roku
o do 31 maja 2020 r. – dla pozostałych podatników

Odsetki za zwłokę w przypadku rozliczenia PIT
za 2019 r. w późniejszym terminie
Rozporządzenie z 23 kwietnia
§

Zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r.
od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości
osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty, o których mowa
w art. 45 ust. 4 tej ustawy, podlegające zaliczeniu na poczet tych zaległości podatkowych.

§

Powyższe stosuje się odpowiednio do nadpłaty lub zwrotu podatku podlegających zaliczeniu na poczet zaległości
podatkowych.

str. 6

Spóźnione rozliczenie PIT za 2019 r.
a odpowiedzialność karnoskarbowa
Tarcza 1.0
Art. 15zzj
Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie
należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie
do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 19).
W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
a wszczęte umarza.

str. 7

Skutki opóźnienia w rozliczeniu PIT za 2019 r.
- podsumowanie

Powstanie zaległości
podatkowej

Brak obowiązku zapłaty
odsetek od zaległości
Brak odpowiedzialności
karnoskarbowej

Terminy rozliczenia PIT z ograniczonymi negatywnymi konsekwencjami: 31 maja lub 1 czerwca 2020 r.
Uwaga! Aktualnie „przedłużenie terminów” nie dotyczy daniny solidarnościowej.

str. 8

Wydłużenie terminów zapłaty zaliczek na PIT
dla pracowników
Tarcza 1.0
§

W przypadku zaliczek na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego,
stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia
społecznego, obowiązek odprowadzenia pobranego podatku podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.,
jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

§

Powyższe postanowienie stosuje się odpowiednio do płatników dokonujących świadczeń z tytułu działalności
wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz z tytułu
praw autorskich i praw pokrewnych.

str. 9

Wydłużenie terminów zapłaty podatku
od nieruchomości komercyjnych
Tarcza 1.0
§
§

Termin zapłaty zaliczek na podatek od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. został przedłużony do 20 lipca 2020 r.
Warunkiem skorzystania z przedłużenia terminu jest spełnienie łącznie następujących warunków:
o
o

podatnik poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50%
w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie
działalności gospodarczej w 2019 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów z pozarolniczej działalności
gospodarczej.
Warunku tego nie stosuje się do podatników, którzy:
ü
stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;
ü
rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów
z pozarolniczej działalności gospodarczej;
ü
rozpoczęli działalność w 2020 r.

§

Przez średnie przychody rozumie się kwotę stanowiącą iloraz przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskanych w roku,
w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej, i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność.

str. 10

str. 11

2.
Nowe terminy realizacji
obowiązków podatkowych

Odroczenie terminu na złożenie ORD-U i IFT-2
str. 12

Rozporządzenie z 31 marca
§

Przedłużenie terminu do sporządzenia i przesłania przez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą informacji, o których mowa w art. 82 § 1 pkt 2 Ordynacji
podatkowej (ORD-U), do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane.
Przedłużenie to stosuje się do terminu upływającego w okresie od dnia 31marca 2020 r. do dnia 31maja 2020 r.

§

Przedłużenie terminu do przesłania informacji, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych (IFT-2), do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym,
w którym dokonano wypłat wymienionych w art. 26 ust. 1 tej ustawy.
Przedłużenie to stosuje się do osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób
fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 31 grudnia 2019 r. do dnia
31 stycznia 2020 r.

Terminy obowiązków związanych z cenami
transferowymi

str. 13

Tarcza 1.0
§

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia informacji o cenach transferowych, o którym mowa w art. 23zf
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
w przypadku podmiotów, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem
31 grudnia 2019 r.

§

Przedłuża się do dnia 30 września 2020 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen
transferowych, o którym mowa w art. 23y ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11m ust. 1 ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął
się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

§

Przedłuża się do dnia 31 grudnia 2020 r. termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej
dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 23zb ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
i art. 11p ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku podmiotów, których rok obrotowy
rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r. i zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów
dotyczących schematów podatkowych
Tarcza 1.0
§

Terminy, o których mowa w dziale III rozdziale 11a Ordynacji podatkowej nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają
zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii
ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

§

Czynności dokonane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, promotorów, korzystających i wspomagających
w okresie zawieszenia terminów dotyczących schematów podatkowych, są skuteczne.

str. 14

Nowe terminy wdrożenia JPK_V7 i nowej
matrycy stawek VAT
Tarcza 1.0
§

Termin wdrożenia nowego JPK_V7 przez dużych przedsiębiorców został przeniesiony na dzień 1 lipca 2020 r.

§

Termin wejścia w życie tzw. nowej matrycy stawek VAT (z pewnymi wyjątkami) został przeniesiony
na dzień 1 lipca 2020 r.

str. 15

Wstrzymanie obowiązywania nowych
przepisów dotyczących podatku u źródła
§

str. 16

Aktualnie wstrzymane jest obowiązywanie przepisów dotyczących obowiązku poboru podatku u źródła w pełnej wysokości,
tj. bez zastosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów szczególnych, od
należności przekraczających kwotę 2 mln zł na rzecz tego samego podatnika w roku podatkowym:
o

na rzecz podatników mających siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z
Rzecząpospolitą Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady
opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, jeżeli istnieje podstawa prawna do
wymiany informacji podatkowych z państwem siedziby lub zarządu tych podatników;

o

z tytułu dywidend i innych przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych na rzecz polskich rezydentów
podatkowych.

Termin wstrzymania obowiązywania nowych przepisów ma zostać przesunięty do 31 grudnia 2020 r.
(rozporządzenia w tym zakresie są jeszcze w fazie konsultacji).

str. 17

3.
Inne ulgi i ułatwienia
zaliczające się do tarczy
antykryzysowej

Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania
zaliczek

str. 18

Tarcza 1.0
§

Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek, mogą
zrezygnować w trakcie roku podatkowego z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli
ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

§

W przypadku rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek, zaliczki należne do końca roku oblicza się na
standardowych zasadach począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania
zaliczek. Przy obliczaniu tych zaliczek uwzględnia się zaliczki płacone w uproszczonej formie.

§

O rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek podatnicy informują w zeznaniu podatkowym składanym za 2020 r.

Możliwość wstecznego rozliczenia straty
poniesionej w 2020 r.
Tarcza 1.0
§

Podatnicy, którzy z powodu COVID-19
o

ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz

o

uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50%
od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności,

mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5.000.000 zł, odpowiednio dochód
lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.
§

Obniżenia dochodu (przychodu) można dokonać poprzez korektę zeznania za rok 2019.

str. 19

Wyłączenie stosowania przepisów dotyczących
tzw. złych długów w podatku CIT

str. 20

Tarcza 1.0
§

§

Zwalnia się z obowiązku zwiększenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podstawie art. 25 ust. 19 pkt 2 i ust. 25 ustawy
od podatku dochodowym od osób prawnych za poszczególne okresy rozliczeniowe przypadające w 2020 r., w których podatnik spełnił
łącznie następujące warunki:
o

podatnik poniósł w danym okresie rozliczeniowym negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa
w ustawie o COVID-19;

o

uzyskane przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym przychody, o których mowa w art. 12, są niższe o co najmniej 50%
w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie
działalności w 2019 r. - w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów, o których mowa w art. 12.

Warunku spadku przychodów nie stosuje się do podatników, którzy:
o

stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów;

o

rozpoczęli prowadzenie działalności w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, o których mowa w art. 12;

o

rozpoczęli prowadzenie działalności w 2020 r.

Zwolnienie z PCC sprzedaży walut wirtualnych
str. 21

Tarcza 2.0
§

W art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, po pkt 1 dodano pkt 1a, zwalniając z podatku sprzedaż
i zamianę walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu.

§

Nowa regulacja wchodzi w życie od 1 lipca 2020 r.

Możliwość złożenia czynnego żalu drogą
elektroniczną

str. 22

Tarcza 1.0
§

W art. 16 Kodeksu karnego skarbowego zmieniono treść § 4, poprzez uwzględnienie możliwości wniesienia czynnego żalu
w postaci elektronicznej.

§

Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo
podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym przez portal podatkowy.

str. 23

4.
Odroczenie
i rozłożenie na raty
zapłaty podatku

Odroczenie lub rozłożenie na raty płatności
podatku
Ordynacja podatkowa
Podatnik może ubiegać się o:
§

odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;

§

odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek
od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

§

umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

str. 24

Warunki udzielania ulg w spłacie zobowiązań
podatkowych
Ordynacja podatkowa
§

ulgi udzielane na wniosek

§

przesłanka ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego

§

pomoc publiczna:

§

o

ulga nie stanowi pomocy publicznej;

o

ulga w formie pomocy de minimis;

o

ulga jako pomoc publiczna niebędąca pomocą de minimis, np. udzielana w celu naprawienia szkód wyrządzonych
przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia.

opłata prolongacyjna – nie dotyczy wniosków o przyznanie ulgi złożonych w okresie obowiązywania stanu epidemii
albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu (Tarcza 1.0)

str. 25

str. 26

5.
Postępowania
i kontrole podatkowe

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów
procesowych

str. 27

Tarcza 1.0
§

W okresie stanu epidemii terminy procesowe w postępowaniach i kontrolach podatkowych oraz kontrolach celnoskarbowych nie biegną, a rozpoczęte ulegają zawieszeniu.

§

W tym czasie uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent, są obowiązani, na żądanie organu prowadzącego
postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez niego terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu,
jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego. Organ powinien wskazać w żądaniu
przyczynę wystąpienia z żądaniem.

§

Czynności dokonane w czasie wstrzymania biegu terminów procesowych są skuteczne.

§

Organ może w tym czasie z urzędu wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony albo wydać interpretację
indywidualną.

Konsekwencje wstrzymania biegu terminów
procesowych
Tarcza 1.0
§

W okresie wstrzymania biegu terminów procesowych nie stosuje się przepisów o bezczynności organów oraz
o obowiązku organu prowadzącego postępowanie lub kontrolę, do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania
o niezałatwieniu sprawy w terminie.

§

Organom prowadzącym postępowanie lub kontrolę nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum
pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

§

Zaprzestanie czynności przez organ prowadzący postępowanie lub kontrolę, w okresie wstrzymania biegu terminów
procesowych nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub
naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

str. 28

Nowa forma doręczania pism
str. 29

Tarcza 1.0
§

Pisma w toku postępowania mogą być doręczane w formie wydruku pisma odzwierciedlającego treść pisma
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli strona
nie wnosiła o doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub nie wyraziła zgody na doręczanie
pism w taki sposób.

Wydawanie interpretacji indywidualnych
str. 30

Tarcza 1.0
§

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie
Tarczy 1.0, trzymiesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej został przedłużony o 3 miesiące.

§

Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, przedłużać termin do wydania
interpretacji indywidualnej o dalsze okresy, nie więcej jednak niż o 3 miesiące, uwzględniając skutki wywołane COVID-19.
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Sesja
Q&A

Sesja Q & A
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Ze względu na czas trwania webinaru oraz konieczność zapoznania się w niektórych przypadkach
ze specyfiką danej sytuacji, jeśli na jakąś wątpliwość nie zdążyliśmy lub nie byliśmy w stanie odpowiedzieć,
zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem poniższych kanałów komunikacyjnych.

BNP Paribas Bank Polski

Kancelaria Prawna SPCG

https://www.bnpparibas.pl/

https://spcgblog.pl/
https://spcg.pl/
g.keler@spcg.pl

DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA UDZIAŁ W WEBINARZE.
ZAPRASZAMY NA KOLEJNE SPOTKANIA.

O kancelarii SPCG
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Kancelaria SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski jest jedną
z największych i najstarszych niezależnych firm prawniczych w Polsce. Od ponad 30 lat
świadczy kompleksowe usługi prawne w wielu dziedzinach prawa.
Kancelaria SPCG specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm i przedsięwzięć
inwestycyjnych, doradztwie w sektorze finansowym i w obszarze rynków kapitałowych
oraz w prawie ochrony danych osobowych. Mamy również bogate doświadczenie
|w zakresie praktyki prawa pracy oraz w prowadzeniu skomplikowanych sporów sądowych
i arbitrażowych.

Główne specjalizacje:

Rynki kapitałowe
Prawo europejskie i zagadnienia regulacyjne
Bankowość i finanse
Prawo ochrony danych osobowych

Od wielu lat współpracujemy z czołowymi firmami prawniczymi z Niemiec, Wielkiej
Brytanii, Włoch, Francji oraz USA.

Nieruchomości i inwestycje budowlane

SPCG łączą ścisłe związki ze środowiskiem akademickim w Polsce. Czterech partnerów
SPCG jest profesorami na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Spółki i prawo korporacyjne

Nasze kompetencje i doświadczenie są dostrzegane przez obserwatorów branży usług
prawnych. Kancelaria oraz prawnicy SPCG zajmują wysokie pozycje w rankingach oraz są
rekomendowani w międzynarodowych zestawieniach branżowych, m.in. w: Chambers
Europe, Euromoney – Deal Watch, Forbes, Legal 500, PLC Which Lawyer, IFLR 100 oraz
Best Lawyers, które oceniają rynek usług prawniczych w Europie i na świecie. Doceniają
nas również lokalni audytorzy rynku usług prawnych – plasujemy się w czołówkach
rankingów Rzeczpospolitej, a nasi prawnicy otrzymują wyróżnienia wschodzących gwiazd
sceny prawniczej w Polsce - Rising Stars.
Zespół SPCG liczy ponad siedemdziesięciu prawników, z czego osiemnastu posiada
status partnera. Kancelaria świadczy swoje usługi na terenie całego kraju, realizując
zlecenia za pośrednictwem czterech biur zlokalizowanych w Krakowie, Warszawie,
Katowicach i Wrocławiu.

Łączenie i nabywanie spółek

Prawo konkurencji i ochrona konsumentów
Spory sądowe i arbitrażowe
Własność intelektualna
Zamówienia publiczne
Prawo podatkowe
Prawo administracyjne
Prawo karne gospodarcze
Prawo pracy
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Siedziba Kancelarii:
ul. Jabłonowskich 8
31-114 Kraków
tel.: +48 12 427 24 24
faks: +48 12 427 23 33
e-mail: spcg@spcg.pl
www.spcg.pl

Oddział w Warszawie:
ul. Złota 59
00-120 Warszawa
tel.: +48 22 244 83 00
faks: +48 22 244 83 01
e-mail: warszawa@spcg.pl
www.spcg.pl

Oddział w Katowicach:
ul. Warszawska 10
40-006 Katowice
tel.: +48 32 352 19 60
faks: +48 32 353 84 77
e-mail: katowice@spcg.pl
www.spcg.pl

Oddział we Wrocławiu:
ul. św. Mikołaja 7
50-125 Wrocław
tel.: +48 71 739 55 00
faks: +48 71 739 55 01
e-mail: wroclaw@spcg.pl
www.spcg.pl

Niniejsza prezentacja stanowi własność SPCG T. Studnicki, K. Płeszka, Z. Ćwiąkalski, J. Górski sp. k. Wszelkie prawa do niniejszej prezentacji są zastrzeżone. Wykorzystywanie niniejszej prezentacji, jej
kopiowanie i rozpowszechnianie w całości oraz we fragmentach na wszelkich polach eksploatacji, w tym utrwalanie, zwielokrotnianie na wszelkich nośnikach, wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem
egzemplarzy, wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnych, w tym Internetu, publiczne wystawianie (prezentacja) oraz dokonywanie jej modyfikacji, w kraju i za zagranicą, bez zgody SPCG jest
zabronione i może prowadzić do odpowiedzialności prawnej, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej.

