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Newsletter
Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
styczeń 2022 r.
W numerze:
1. Osoba uporczywie uchylająca się od sprawowania opieki nad spadkodawcą lub
osoba uporczywie nie wykonująca obowiązku alimentacyjnego wobec
spadkodawcy będzie mogła zostać uznana przez sąd za niegodną (tym samym nie
będzie miała prawa do dziedziczenia ustawowego ani zachowku) – tak przewiduje
projekt zmiany kodeksu cywilnego zgłoszony przez Ministra Sprawiedliwości.
2. Zmiany w prawie w zakresie przedawnienia roszczeń oraz wyzysku.
3. Spółka ma stratę. Podatek minimalny - czym jest i kiedy spółka musi go zapłacić?
4. Co to jest estoński CIT?
5. Opodatkowanie działalności wykonywanej osobiście.

Z kraju i ze świata …

OSOBA UPORCZYWIE UCHYLAJĄCA SIĘ OD SPRAWOWANIA OPIEKI NAD
SPADKODAWCĄ LUB OSOBA UPORCZYWIE NIEWYKONUJĄCA OBOWIĄZKU
ALIMENTACYJNEGO WOBEC SPADKODAWCY BĘDZIE MOGŁA ZOSTAĆ UZNANA PRZEZ
SĄD ZA NIEGODNĄ – PROJEKT ZMIAN KODEKSU CYWILNEGO ZŁOŻONY PRZEZ
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI.

Dnia 15 grudnia 2021 roku został złożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw.
Projekt dodaje do dotychczas przewidzianych art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego
przesłanek mogących stanowić podstawę uznania spadkobiercę przez sąd za niegodnego:
po pierwsze – uporczywe uchylanie się od sprawowania opieki nad spadkodawcą,
po drugie – uporczywe niewykonywanie obowiązku alimentacyjnego wobec spadkodawcy.
Te przesłanki, wystarczy, że jedna z nich zostanie spełniona niezależnie, będą mogły,
zgodnie z projektem, stanowić podstawę uznania spadkobiercy za niegodnego.
Dziedziczenie przez osobę, która uporczywie uchyla się od sprawowania opieki nad
spadkodawcą lub uporczywie nie wykonuje swojego obowiązku alimentacyjnego wobec
spadkodawcy powszechnie uznawane jest za niesprawiedliwe i niesłuszne, a nawet
niemoralne. Tymczasem spadkodawca może nie zdążyć, chociażby przykładowo z uwagi
na nagłą zmianę stanu zdrowia, ze spisaniem testamentu obejmującego wydziedziczenie
spadkobiercy z uwagi na uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków
rodzinnych. W takiej sytuacji instytucja uznania za niegodnego może okazać się ochronna
wobec majątku spadkodawcy i innych spadkobierców godnych jego nabycia po danym
spadkodawcy.
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Należy wskazać, iż zgodnie z kodeksem cywilnym, uznania spadkobiercy za
niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim można wystąpić
w ciągu roku od dnia, w którym dana osoba dowiedziała się o przyczynie niegodności, nie
później niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.
Co istotne w przypadku uznania za niegodnego, taki spadkobierca zostaje wyłączony
od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, nie ma więc prawa do dziedziczenia
ustawowego ani prawa do zachowku po spadkodawcy.
Projekt zakłada również m.in. zmiany w zakresie ograniczenia kręgu spadkobierców
ustawowych, nowe regulacje w zakresie biegu terminów do złożenia oświadczenia o
przyjęciu lub odrzuceniu spadku poprzez wprowadzenie regulacji określającej, że dla
zachowania ustawowego terminu do złożenia takiego oświadczenia, wystarczające jest
złożenie przed jego upływem wniosku do sądu o odebranie oświadczenia o przyjęciu lub
odrzuceniu spadku a nadto przekazanie do kompetencji sądu spadku rozpoznawanie
wniosków o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu
majątkiem dziecka lub osoby pozostającej pod opieką w postaci przyjęcia lub odrzucenia
spadku.

ZMIANY W PRAWIE W ZAKRESIE PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ ORAZ WYZYSKU.
1. Zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie przedawnienia roszczeń.

21 grudnia 2021 roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021 roku o zmianie
ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych
innych ustaw („Nowelizacja”), wprowadzającą m.in. zmiany w zakresie przedawnienia
roszczeń.
Zgodnie z Nowelizacją od 30 czerwca 2022 roku (wejście w życie nowych przepisów w
tym zakresie), bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu,
poza dotychczas wymienionymi sprawami w art. 121 Kodeksu cywilnego, także:
1) co do roszczeń objętych umową o mediację – przez czas trwania mediacji,
2) co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej – przez czas
trwania postępowania pojednawczego.
Mając na uwadze powyższą zmianę, znowelizowano art. 123 § 1 uchylając pkt 3 i art.
124 § 2 Kodeksu cywilnego.
Obecnie bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym
organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju
albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub
ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia; przez uznanie roszczenia przez
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osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje; przez wszczęcie mediacji i po każdym
takim przerwaniu biegnie na nowo.
Od 30 czerwca 2022 roku w przypadku mediacji i zawezwania do próby ugodowej
termin przedawnienia będzie jedynie ulegał zawieszeniu, a po zakończeniu postępowania
będzie kontynuował swój bieg, a nie biegł na nowo.
Nowelizacja zakłada, że do mediacji oraz postępowania pojednawczego wszczętych i
niezakończonych przed dniem wejścia nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. Zmiany Kodeksu cywilnego w zakresie wyzysku.

Zgodnie z Nowelizacją wyzysk będzie miał miejsce także w przypadku braku
dostatecznego rozeznania drugiej strony co do przedmiotu umowy.
Nadto wyzyskiwany będzie mógł wedle swego wyboru żądać zmniejszenia swego
świadczenia lub zwiększenia należnego mu świadczenia albo unieważnienia umowy, a nie
jak dotychczas zmniejszenia swego świadczenia lub zwiększenia należnego mu
świadczenia, a dopiero gdy jedno i drugie byłoby nadmiernie utrudnione unieważnienia
umowy. Uprawnienia powyższe wygasać będą z upływem trzech lat od dnia zawarcia
umowy, a jeżeli stroną umowy jest konsument – z upływem sześciu lat.
Nowelizacja wprowadza domniemanie, zgodnie z którym, jeżeli wartość świadczenia
jednej ze stron w chwili zawarcia umowy przewyższa co najmniej dwukrotnie wartość
świadczenia wzajemnego, to przewyższa je w stopniu rażącym.

SPÓŁKA MA STRATĘ. PODATEK MINIMALNY - CZYM JEST I KIEDY SPÓŁKA MUSI GO
ZAPŁACIĆ?

Podatek minimalny - czym jest i kiedy spółka musi go zapłacić?
Zgodnie z art. 24ca ustawy o CIT minimalny podatek dochodowy zapłacą spółki i
podatkowe grupy kapitałowe, które w danym roku:
•

poniosą stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo

•

będą miały dochodowość nie większą niż 1 proc. (udział dochodów z działalności
operacyjnej w przychodach operacyjnych, czyli innych niż z zysków kapitałowych).

Podatek minimalny obejmuje wszystkich podatników CIT poza wyłączeniami określonymi
w ustawie (m.in.: rozpoczynający działalność, oraz w kolejno następujących po sobie
dwóch latach podatkowych, przedsiębiorstwa finansowe, spółki gdy udziałowcami,
akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne, przedsiębiorstwa lotnicze i morskie,
podmioty prowadzące działalność w zakresie wydobycia kopalin).
Stawka podatku wynosi 10 %. Podatek płatny jest na podstawie rozliczenia rocznego
w terminie płatności CIT.
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Kwotę podatku minimalnego będzie można pomniejszyć o CIT za ten sam rok podatkowy,
a kwotę zapłaconego podatku minimalnego będzie można odliczyć od CIT w kolejnych
trzech latach podatkowych.

Zgodnie z objaśnieniami prezentowanymi przez MF odliczenie straty z lat ubiegłych nie
spowoduje obniżenia rentowności.
Podstawę opodatkowania stanowi suma (art. 24ca ust. 3 ustawy o CIT):
• kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż
z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz,
• poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego
w części przekraczającej wartość 30% EBIDTA, oraz
• wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w
rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości
niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku
brutto albo zmniejszeniem straty brutto, oraz
• kosztów:
a) usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli,
przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń
o podobnym charakterze,
b) wszelkiego rodzaju opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania
z praw lub wartości,
c) przeniesienia ryzyka niewypłacalności dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż
udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, w tym
w ramach zobowiązań wynikających z pochodnych instrumentów finansowych
oraz świadczeń o podobnym charakterze,
poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych przekraczających wartość 3 mln
złotych powiększonych o 5%.
Podstawa opodatkowania podlega pomniejszeniu o wartość dochodów zwolnionych z
podatku w SSE oraz w zakresie dochodów z realizacji nowej inwestycji określonej w decyzji
o wsparciu, o której mowa w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych
inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752) oraz wartość odliczeń zmniejszających w roku
podatkowym podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 18, z wyłączeniem
pomniejszeń, o których mowa w art. 18f, przy czym art. 27 ust. 4a stosuje się odpowiednio.
Podsumowując wprowadzone przepisy dotkną wielu podatników CIT, zarówno korporacje
jak i przedsiębiorstwa niskomarżowe, spowoduje to dodatkowe zwiększenie obciążeń
podatników, którzy w celu uniknięcia nowej daniny zmuszeni będą do szczegółowej analizy
oraz zmiany polityki kosztowej.
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CO TO JEST ESTOŃSKI CIT?
Estoński CIT – ryczałt od dochodów spółek – przesunięcie opodatkowania do czasu
dystrybucji zysku.

Najważniejsze zmiany w zakresie estońskiego CIT:
•
•
•
•
•
•

rozszerzenie na spółki komandytowe i spółki komandytowo – akcyjne,
zniesienie limitu 100 mln zł przychodów,
likwidacji 5% domiaru ponad limit,
uchylenie art. 28 g ustawy o CIT – konieczność ponoszenia nakładów
inwestycyjnych,
zniesienie obowiązku zapłaty podatku z tytułu korekty wyniku finansowego w
momencie wejścia do systemu,
stawki ryczałtu - 10 %. u małych podatników oraz rozpoczynających działalność i
20 %. u pozostałych podatników.

Podstawowa stawka podatku PIT od wypłaconego zysku wynosi 19% natomiast estoński
CIT daje nam możliwość jego pomniejszania o:
•

90 %. należnego ryczałtu od dochodów spółki - gdy jest ona małym podatnikiem,

•

70 %. należnego ryczałtu od dochodów spółki - gdy nie jest ona małym podatnikiem.

Wybierając ryczał od dochodów spółek tracimy możliwość rozliczenia straty na zasadach
określonych art. 7 ust. 5 ustawy o CIT, jednak co ważne uzyskujemy możliwość rozliczenia
straty na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy o CIT – warunek stosowanie estońskiego CIT przez
okres co najmniej czterech lat podatkowych. Strata będzie możliwa do odliczenia pod
warunkiem wykazania przez podmiot zysku.
Przed przejściem na ryczałt konieczna jest korekta wstępna przychodów i kosztów,
zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, zamknięcie ksiąg oraz rozliczenie CIT
na dotychczasowych zasadach.
Wejście w estoński CIT umożliwia prowadzenie ksiąg w oparciu o zasady rachunkowości
bez konieczności liczenia różnic przejściowych oraz trwałych. Ważne różnice o charakterze
trwałym występujące przed dniem zmiany formy opodatkowania nie są wliczane do korekty
wstępnej.
UWAGA: brak wzoru sprawozdania finansowego zgodnego z estońskim CIT w Ustawie o
Rachunkowości. Wzór został zaprezentowany w objaśnieniach podatkowych.
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PRZYKŁAD
Mały podatnik. Przychód 6 mln, koszty 4 mln, dochód 2 mln.
ESTOŃSKI CIT
W przypadku gdy nie dochodzi do wypłaty zysku CIT do US wynosi 0,00 zł
W przypadku wypłaty:
Podatek CIT
2.000.000,00 zł x 10%=200.000,00 zł
Podatek PIT
2.000.000,00 zł x 19% - 200.000,00 zł x 90%=200.000,00 zł
Łączny podatek 400.000,00 zł, efektywna stawka podatku 20%
KLASYCZNY CIT
Podatek CIT
2.000.000,00x9%=180.000,00 zł
Podatek PIT
(2.000.000,00-180.000,00) x 19%=345.800,00 zł
Łączny podatek 525.800,00 zł, efektywna stawka podatku 26,29%
Różnica 125.800,00 zł

OPODATKOWANIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ OSOBIŚCIE.

W związku z wejściem przepisów, zwanych potocznie „Nowym Ładem”, osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą stawiają sobie pytanie jaką formę opodatkowania w
zakresie podatku dochodowego wybrać. Generalnie do wyboru mają:
1. Zasady ogólne.
2. Podatek liniowy.
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Przepisy wprowadzone z dniem 1 stycznia 2022 roku dla każdej z wyżej wymienionych form
przewidują inny sposób liczenia składki zdrowotnej.
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ZASADY OGÓLNE
Charakteryzują się dwoma stawkami podatku 17% oraz 32 %. Kwota wolna wynosie
30.000,00 zł, a więc miesięczne pomniejszenie podatku wynosi 425,00 zł. Drugi próg
podatkowy ustalono na poziomie 120.000,00 zł. Dodatkowo wprowadzono ulgę dla klasy
średniej, dla osób osiągających przychód roczny w widełkach w łącznej wysokości od
68.412,00 zł do 133.692,00 zł rocznie. Zgodnie z objaśnieniami MF nawet w przypadku gdy
jedno z małżonków nie osiąga dochodu w trakcie roku to przy wspólnym rozliczeniu
małżonków oboje zachowuję prawo do stosowania ulgi w przypadku gdy połowa dochodu
mieści się w widełkach. Składka wynosi ona 9% dochodu (składka za styczeń 2022 dla
wszystkich przedsiębiorców wynosi 419,92 zł). W ramach zasad ogólnych zastosowanie
ma szereg ulg przewidzianych w ustawie, w tym ulga na dziecko, prototyp, IP BOX,
konsolidacje, rehabilitacyjna, termomodernizacyjna.
PODATEK LINIOWY
Charakteryzuje się stałą 19-procentową stawką podatku, niezależną od poziomu dochodów.
Wyboru podatku liniowego dokonujemy poprzez złożenie właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego
tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód
został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego. Istotne! W przypadku podatku
liniowego nie występuje kwota wolna od podatku. Nie ma także możliwości wspólnego
rozliczenia małżonków oraz możliwości skorzystania z szeregu innych ulg.
Kasa chorych w ramach podatku liniowego wynosi 4,9 % dochodu jednak nie może być
niższa niż kwota odpowiadająca 9% minimalnego wynagrodzenia (nie niższa niż 270,90 zł).
Składka za styczeń 2022 r wynosi 419,92 zł
RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
W związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą zwaną potocznie Polski Nowy ład obecnie
stawki ryczałtu wynoszą odpowiednio: 17%, 15%, 10%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 2%. Na ryczałt
poza osobami fizycznymi mogą się zdecydować: przedsiębiorstwa w spadku, spółki
cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych i
przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.
Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy podatnicy mogą opłacać w roku podatkowym ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy, uzyskali
przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości
nieprzekraczającej 2.000.000,00 euro (obecnie w przeliczeniu 9.188.200,00 zł).
Opodatkowane są przychody pomniejszone o zapłacone składki na ubezpieczenie
społeczne. Składka zdrowotna płacona jest także ryczałtowo zależnie od poziomu przychód.
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Wysokość składki w 2022 roku przedstawia się następująco:
Wysokość przychodów
Od

Wysokość
składki

Do
- zł

60 000,00 zł

335,94 zł

60 000,00 zł

300 000,00 zł

559,89 zł

300 000,00 zł

1 007,81 zł

Opodatkowanie w formie ryczałtu można zgłosić w momencie zakładania jednoosobowej
działalności gospodarczej lub rejestrując spółkę cywilną osób fizycznych we wnioski o wpis
do działalności CEIDG. W przypadku zmiany formy opodatkowania oświadczenie można
złożyć w urzędu miasta lub gminy albo do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku
podatkowym przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód miał
miejsce w grudniu.
Skala podatkowa, podatek liniowy czy ryczałt?
Analizując wszystkie zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2022 roku w celu odpowiedzi na
pytanie jaka forma opodatkowania będzie optymalna dla mojej działalności konieczna jest
analiza struktury przychodów i kosztów, wysokość składki zdrowotnej, a także ograniczenia
wynikająca z poszczególnych form. Podatek liniowy daje nam stałą stawkę podatku oraz
niższy procent składki zdrowotnej. Zasady ogólne poprzez podwyższenie kwoty wolnej oraz
kwoty drugiego progu podatkowego będą korzystne tylko do pewnego poziomu
dochodów. Zmiana definicji wolnych zawodów oraz stawek podatku ryczałtowego przy
wysokim poziomie przychodów oraz niskim poziomie kosztów może przemawiać
za wyborem tej formy opodatkowania.
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Poniżej kilka przykładów rozliczenia rocznego programisty zależnie od wybranej formy
opodatkowania.
Założenie jednoosobowa działalność gospodarcza, usługi wykonywane osobiście, bez
udziału innych osób – programista.
Dla potrzeb analizy pominięto kwestie związane z rokiem składkowym oraz
ubezpieczeniami społecznymi.

Przychód
Koszty
Dochód
Kasa Chorych
PIT
Netto
PIT+Kasa Chorych

Zasady ogólne
Podatek liniowy
Ryczałt
100 000,00 zł
100 000,00 zł 100 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
4 500,00 zł
2 450,00 zł
6 718,68 zł
3 400,00 zł
9 500,00 zł
12 000,00 zł
42 100,00 zł
38 050,00 zł
31 281,32 zł
7 900,00 zł
11 950,00 zł
18 718,68 zł

Przychód
Koszty
Dochód
Kasa Chorych
PIT
Netto
PIT+Kasa Chorych

Zasady ogólne
Podatek liniowy
Ryczałt
200 000,00 zł
200 000,00 zł 200 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
150 000,00 zł
150 000,00 zł
13 500,00 zł
7 350,00 zł
6 718,68 zł
24 900,00 zł
28 500,00 zł
24 000,00 zł
111 600,00 zł
114 150,00 zł 119 281,32 zł
38 400,00 zł
35 850,00 zł
30 718,68 zł

Przychód
Koszty
Dochód
Kasa Chorych
PIT
Netto
PIT+Kasa Chorych

Zasady ogólne
Podatek liniowy
Ryczałt
500 000,00 zł
500 000,00 zł 500 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
50 000,00 zł
450 000,00 zł
450 000,00 zł
40 500,00 zł
22 050,00 zł
12 093,72 zł
120 900,00 zł
85 500,00 zł
60 000,00 zł
288 600,00 zł
342 450,00 zł 377 906,28 zł
161 400,00 zł
107 550,00 zł
72 093,72 zł

Przychód
Koszty
Dochód
Kasa Chorych
PIT
Netto
PIT+Kasa Chorych

Zasady ogólne
Podatek liniowy
Ryczałt
500 000,00 zł
500 000,00 zł 500 000,00 zł
400 000,00 zł
400 000,00 zł 400 000,00 zł
100 000,00 zł
100 000,00 zł
9 000,00 zł
4 900,00 zł
12 093,72 zł
11 900,00 zł
19 000,00 zł
60 000,00 zł
79 100,00 zł
76 100,00 zł
27 906,28 zł
20 900,00 zł
23 900,00 zł
72 093,72 zł
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Ze świata – od 5 stycznia br. zwierzęta domowe w Hiszpanii nie są już traktowane jak
rzeczy, ale istoty żywe obdarzone wrażliwością, współodczuwające. Stały się one
prawnymi członkami rodzin i należy je uwzględniać przy rozwodach, spadkach i opiece nad
dziećmi. Sąd przy podziale majątku będzie decydował przy którym z małżonków ma
pozostać, np. pies, a nadto dotychczasowy sposób opieki nad zwierzęciem będzie mógł
mieć wpływ na przyznanie praw rodzicielskich. Co ciekawe, zwierzęta te będą mogły być
także ujmowane w testamentach, poprzez wskazanie osób które mogą się nimi opiekować
po śmierci dotychczasowego właściciela, w przeciwnym wypadku rozstrzygnie o tym sąd.
Z kraju – od 25 stycznia br. obowiązuje krótsza 7 - dniowa kwarantanna dotycząca osób,
które miały kontakt z osobą zakażoną lub dostały skierowanie na test wykrywający
obecność wirusa SARS-COV-2.

Newsletter przygotowany jest przez zespół Kancelarii Grabowski i Wspólnicy Kancelaria
Radców Prawnych sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa.
Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000467341, REGON: 146768660, NIP: 5252558402 i nie stanowi oferty w
rozumieniu kodeksu cywilnego, informacji handlowej ani doradztwa prawnego. Jeżeli nie
chcesz otrzymywać Newslettera możesz się wypisać.
Redaktor prowadząca: Radca Prawny Luiza Kwaśnicka, Redaktor graficzna: Ewelina
Sobolewska.
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