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BADANIA 

Firmy 
niezadowolone 
z rządu

Wykroczenia  Zawieszenie działalności bywa 
fikcją – podejrzewa Ministerstwo Finansów. 
Dlatego na kontrole wyśle urzędników znienacka

Z czego żyje firma w czasie przerwy

Przedsiębiorcy, którzy zrobią sobie prze-
rwę w prowadzeniu biznesu, nie przestają 
mieć statusu przedsiębiorcy i muszą liczyć 
się z tym, że urząd skarbowy sprawdzi, 
jak spełniają warunki zawieszenia dzia-
łalności. Obecnie organ podatkowy musi 
zapowiedzieć planowaną wizytę. Za rok 
będzie miał prawo do przeprowadzenia 
kontroli bez uprzedzenia. Przewiduje to 
konsultowany obecnie projekt nowelizacji 
ordynacji podatkowej. 

Dezaprobata radców
Rozszerzeniu katalogu sytuacji uprawnia-
jących do kontrolowania podatników bez 
ostrzeżenia sprzeciwia się Krajowa Rada 
Radców Prawnych (KRRP). 

— Nie można zgodzić się z propozycją 
niezapowiedzianej kontroli u przedsię-
biorcy, który zawiesił działalność gospo-
darczą. Katalog przesłanek wyłączających 
obowiązek zawiadamiania o zamiarze wsz-
częcia kontroli jest już w obecnym stanie 
prawnym bardzo szeroki. Wprowadzenie 
dodatkowych przesłanek, uzasadniane 
sprawniejszym wszczęciem procedury 
kontrolnej, z zupełnym pominięciem in-
teresu podatnika, należy ocenić negatyw-
nie — wyjaśnia Grażyna Czerwińska, rad-
ca prawny, doradca podatkowy w opinii 
Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji KRRP. 

Rada nie neguje samej możliwości prze-
prowadzenia kontroli u takiego przedsię-
biorcy. 

— Jednak ta propozycja wydaje się z góry 
zakładać jego nieuczciwość — stwierdza 
Grażyna Czerwińska. 

Na gorącym uczynku
Ministerstwo Finansów (MF) uważa uwagi 
rady za niezasadne, bo stoi na stanowi-

sku, że skuteczna kontrola może w takich 
wypadkach być przeprowadzona tylko 
bez zawiadomienia. W innym wypadku 
przedsiębiorca będzie mógł ukryć ślady 
prowadzonej działalności. 

Ze stanowiskiem resortu finansów 
zgadza się Jarosław Ziobrowski, ad-
wokat w kancelarii SSW Spaczyński, 
Szczepaniak i Wspólnicy. Jego zdaniem 
propozycja MF jest pewnym elementem 
zabezpieczenia interesów skarbu pań-
stwa. Aczkolwiek nie jest to rewolucyjna 
zmiana, jak większość przygotowanych 
w tym projekcie nowelizacji ordynacji, 
dotyczących kontroli. 

Kontrole mają służyć sprawdzeniu, 
czy przedsiębiorca właściwie korzysta 
z przysługujących mu praw. W większo-
ści na przerwę biznesową decydują się ci, 
których firmy mają przejściowe kłopoty 
finansowe i nie są w stanie ich prowadzić 
bez obaw o utrzymanie płynności, czy np. 
przyczyny losowe (choroba) nie pozwa-
lają im na aktywność biznesową. Dzięki 
takiej decyzji nie są obciążeni podatka-
mi od działalności i odprowadzaniem 
składek ubezpieczeniowych do ZUS, nie 
muszą składać deklaracji. Płacą podatki 
w określonych sytuacjach, np. gdy osią-
gają przychody z innego tytułu. 

Ograniczenia i prawa 
Do zawieszenia działalności gospodarczej 
ma prawo osoba, która nie zatrudnia pra-
cowników. Przedsiębiorca wykonujący 
działalność gospodarczą w różnych for-
mach prawnych może zawiesić jej wy-
konywanie w jednej z tych form. Jeżeli 
działa jako wspólnik w więcej niż jednej 
spółce cywilnej, może to dotyczyć jednej 
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K ażda firma musi zmierzyć się z koniecz-
nością zwolnień. Wiąże się z nimi wiele 
dylematów. Im wyższe stanowisko, tym 
więcej uwagi należy poświęcić właściwemu 

ułożeniu relacji w okresie wypowiedzenia. Co jeśli 
zwalniany skopiuje poufne dane z systemu lub wyśle 
do kontrahentów e-maile godzące w dobra osobiste 
pracodawcy? Czy jego obecność nie wpłynie negatyw-
nie na morale całego zespołu? Lęków jest wiele. Ich 
natężenie zależy od okoliczności danego przypadku, 
biznesu, w którym pracodawca działa, i typu informa-
cji, którymi dysponuje zwalniany. Nie dziwi przy tym, 
że niektóre firmy wolą zapobiegać, niż leczyć. 

Jednym ze środków prewencyjnych jest odcięcie 
od systemu informatycznego od razu po wręczeniu 
wypowiedzenia. Kolejny to prośba, by menedżer nie 
stawiał się już w biurze. Te działania są dopuszczal-
ne, pod warunkiem że pracodawca właściwie się do 
nich przygotuje. Bez podjęcia dodatkowych środ-
ków ostrożności firma może spotkać się z zarzutem 
izolowania. Stąd już krok do podnoszenia roszczeń 
mobbingowych. 
 
Odcięcie od systemu IT znajdzie uzasadnienie, jeśli 
pracownik nie będzie świadczył pracy w okresie wy-
powiedzenia. Brak podstaw do wykonywania zadań 
służbowych jest równoznaczny z brakiem konieczno-
ści dostępu do e-maila. O nieobecność zatrudnionego 
w firmie można tymczasem zadbać. Po pierwsze, 
istnieje prawny obowiązek udzielenia mu 2 lub 3 (w 
przypadku 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia) 
dni płatnego zwolnienia „na poszukiwanie nowej 
pracy”. Wolnego najlepiej udzielić na piśmie. W tym 
samym liście można zobowiązać pracownika do wyko-
rzystania urlopu wypoczynkowego (bieżącego i ewen-
tualnie zaległego). Jeżeli pracodawca nie wypełni 
w ten sposób całego okresu wypowiedzenia, pozostaje 
jedynie zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy 
z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. 
 
Dla celów dowodowych takie zwolnienie powinno zo-
stać udzielone na piśmie (np. w tym samym dokumen-
cie co zwolnienie na poszukiwanie nowej pracy i urlop 
wypoczynkowy). Teoretycznie, dla jego skuteczności 
wymagana jest zgoda pracownika. Może być ona wy-
raźna (adnotacja „zgadzam się” z podpisem na doku-
mencie) lub dorozumiana (kiedy zatrudniony zwyczaj-
nie nie przychodzi do firmy i pobiera wynagrodzenie). 
Według niektórych nawet dorozumiany akcept nie 
jest wymagany, a spółka ma prawo odmówić dalszej 
współpracy w okresie wypowiedzenia. W mojej oce-
nie wszystko zależy od przyczyn rozstania, postawy 
pracownika oraz powagi interesów, które pracodawca 
chce chronić. Zwolnienia z obowiązku świadczenia 
pracy są bardzo często stosowane wobec menedżerów 
wysokiego szczebla, jak również w sektorze finanso-
wym i przy wszelkiego typu działalności opartej na 
innowacyjnym know-how. 
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Ryzyko pracy  
na wypowiedzeniu

tów pracowniczych i wzrostu 
płacy minimalnej. Niezmiennie 
przedsiębiorcy skarżą się na za 
wysokie koszty ZUS i podatków. 
Powodem niezadowolenia jest 
również brak działań, które rząd 
mógłby podjąć, aby polepszyć 
sytuację sektora MSP.  [SW]

właścicieli mikro- i małych firm, 
uważa, że działania rządu z ostat-
niego roku nie wpłynęły w żaden 
sposób na ich biznes. Natomiast 
40,5 proc. przedsiębiorców oce-
nia, że te działania miały wpływ 
negatywny. Zaledwie 12 proc. 
przedsiębiorców uznało, że 

Działalność rządu Donalda Tuska 
na rzecz poprawy sytuacji firm aż 
88 proc. mikro- i małych przedsię-
biorców oceniło jako niekorzyst-
ną albo nieodczuwalną — wy-
nika z badania Instytutu Badań 
i Analiz OSB oraz portalu Firmy.
net. Najwięcej, bo aż 47,7 proc. 

wprowadzone zmiany regulacyj-
no-prawne pozytywnie przeło-
żyły się na prowadzenie biznesu 
w ciągu ostatniego roku. 
Największe bolączki mikro- 
i małych firm w I połowie 
2014 r. dotyczą ostatnich zmian 
w podatku VAT, wysokich kosz-

Już coraz bliżej do startu 
nowego programu, który 
będzie dotował najlepsze 
projekty z branży 
teleinformatyki. 

Polski sektor ICT ma się coraz 
lepiej. Wartość przychodów ze 
sprzedaży w tej branży w cią-
gu ostatnich czterech lat wzro-
sła o jedną trzecią. Na rynku 
mamy ponad 8 tys. firm tele-
informatycznych, w których 
pracuje ponad 100 tys. osób. 
Co roku dołącza do nich 15 tys. 
absolwentów. Branża rozwija 
się samoistnie, ale potrzebuje 
też impulsu ze strony pań-
stwa. Takim bodźcem mógłby 
być program dofinansowania 
wspierający tylko ten sektor. 
Mamy już InnoMed dotujący 
branżę medyczną, jest InnoLot 
dający granty na lotnictwo. 
Teraz czas na InnoICT. 

Projekt nowego programu 
został opracowany wspólnie 
przez Związek Pracodawców 
Technologii Cyfrowych (ZPTC) 
Lewiatan oraz Polską Izbę 
Informatyki i Telekomunikacji 
(PIIT) we współpracy z KPMG. 
Główny cel to finansowanie 
badań naukowych i prac roz-
wojowych nad innowacjami 
w obszarze technologii telein-
formatycznych. Finansowym 
zastrzykiem mają być wzmac-
niane najciekawsze projekty, 
które pozwolą konkurować 
przedsiębiorcom znad Wisły 
na rynkach światowych. 

Budżet InnoICT-u oszacowa-
no na ponad miliard złotych na 
pięć lat. Na razie program jest 
na zbyt wczesnym etapie, aby 
mówić o konkretnych kwotach 
wsparcia dla beneficjentów. 

— Oczekujemy, że w krót-
kim czasie dzięki programowi 

sektorowemu rezultatem na-
kładów B+R będzie powstanie 
kilkuset nowych technologii 
i produktów. Takie wsparcie 
ze strony państwa w niezwy-
kle szybko zmieniający się 
przemysł powinno dać znacz-
ne efekty w globalnej konku-
rencji pomiędzy krajami. Będą 
też efekty pośrednie, takie jak 
zwiększenie badań prowadzo-
nych w Polsce przez najwięk-
sze światowe firmy — podkre-
śla Tomasz Klekowski, prezes 
ZPTC Lewiatan. 

InnoICT integruje firmy 
z sektora — od największych 
do rozpoczynających swoją 
gospodarczą drogę — oraz śro-
dowisko naukowe. Wsparcie 
dla projektu już wyraziło 14 
uczelni technicznych i jedno-
stek naukowych. Preferowane 
będą wspólne przedsięwzięcia 
łączące świat biznesu i nauki.

Inicjatorzy programu zamie-
ścili w jego projekcie propozy-
cje kierunków wsparcia. 

— Pieniądze mogłyby pójść 
m.in. na technologie przetwa-
rzania w chmurze obliczenio-
wej, nowe sposoby komuni-
kacji człowiek-maszyna oraz 
bezpieczeństwo przesyłania 
danych — wymienia Jerzy 
Kalinowski, szef grupy dorad-
czej w sektorze nowych tech-
nologii, telekomunikacji i me-
diów KPMG. 

Projekt InnoICT-u zostanie 
złożony dziś w Narodowym 
Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR). To ta instytucja uru-
chamia programy sektorowe. 
W ich ramach agenda badaw-
cza jest przygotowywana przez 
przemysł, a finansowanie po-
chodzi przede wszystkim z fun-
duszy europejskich. 

Sylwester Sacharczuk
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Nowy program  
z miliardem na ICT

Praca tymczasowa do naprawy
Faktoring z regresem sposobem na płynność
Z abezpieczenie płynności 

finansowej to podstawa 
sukcesu i zrównoważonego 
rozwoju przedsiębiorstwa. 
W obecnym, szybko zmieniają-
cym się świecie silnej kon-
kurencji wymuszającej stałe 
doskonalenie oferty, nie jest 
to łatwe zadanie. Wymuszone, 
dłuższe terminy płatności, 
opóźnienia w spływie wierzytel-
ności to tylko niektóre wyzwa-
nia, z jakimi na co dzień mierzą 
się przedsiębiorcy. Rynek usług 
finansowych proponuje już 
jednak narzędzia wspierające 
osiąganie założonych celów 
finansowych. Z pewnością 

jednym z nich jest faktoring, do 
którego przekonują się coraz 
większe rzesze klientów, nie 
tylko w Polsce, ale również na 
całym świecie. Podstawową 
formą tej usługi jest faktoring 
z regresem. Dzięki swej prosto-
cie zastosowania, a jednocze-
śnie innemu, portfelowemu 
podejściu do ryzyka od strony 
instytucji finansowej, instru-
ment ten jest o wiele bardziej 
dostępny dla przedsiębiorców, 
w porównaniu chociażby 
z kredytem. O rosnącym zain-
teresowaniu świadczą same 
dane (wg Polskiego Związku 
Faktoringowego) — za II kwar-

tał 2014 roku obroty spółek 
zrzeszonych w PZF wyniosły 
przeszło 51 miliardów złotych 
vs 44 miliardy za analogiczny 
okres 2013 roku. Warto nad-
mienić, iż niemal 22 miliardy 
złotych obrotu za II kwartał 
2014 roku, tylko na terenie 
kraju, zostało zrealizowanych 
w ramach usługi faktoringu 
z regresem. 

Silna konkurencja wymusza 
wręcz coraz dłuższe terminy 
płatności. Z drugiej strony, 
sytuacja taka wymaga również 
zwiększonej kontroli nad 
portfelem należności przedsię-

biorstwa. Obu tych problemów 
klient może uniknąć dzięki 
usłudze faktoringu z regre-
sem. Kwota wierzytelności 
w ustalonej wysokości zostanie 
zdyskontowana natychmiast, 
a w porozumieniu z klientem 
Faktor wesprze go w za-
rządzaniu całym portfelem 
należności, dyscyplinując tym 
samym odbiorców do termi-
nowych płatności. Należy tu 
również nadmienić, iż klient 
będzie miał prawo wybrać, 
które faktury chce finansować 
przez faktoring, w zależności 
od jego aktualnych potrzeb. Co 
więcej, Faktor dostarczy swo-

jemu klientowi system, który 
umożliwi komunikację w bardzo 
przyjazny i łatwy sposób, a jed-
nocześnie, dzięki rozbudowa-
nemu modułowi raportowania, 
wesprze w pracy siły księgowe 
i kontrolingowe. 

Finansowanie

Materiał partnera cyklu

Organizacje agencji 
zatrudnienia mają 
pomysł na podniesienie 
wiarygodności branży. 
Proponują m.in. 
gwarancje finansowe  
w tych firmach. 
Resort pracy otrzymał zestaw 
rozwiązań, które mogą znacz-
nie ograniczyć patologie na ryn-
ku pracy tymczasowej. Jest to 
11 pomysłów, wypracowanych 
przez organizacje zrzeszające 
agencje zatrudnienia: Polskie 
Forum HR, Stowarzyszenie 
Agencj i  Zatrudnienia 
i Ogólnopolski Konwent Agencji 
Pracy. Pakiet ten, przygotowa-
ny przy wsparciu Konfederacji 

Lewiatan, wręczono w ponie-
działek Radosławowi Mleczce, 
wiceministrowi pracy i polityki 
społecznej, na konferencji po-
święconej 10 lat pracy tymcza-
sowej w Polsce. 

Na tzw. liście rekomendacji 
znajduje się m.in. obowiązek 
posiadania przez agencje za-
trudnienia gwarancji (bankowej 
lub ubezpieczeniowej), rów-
nej 25-krotności przeciętnego 
wynagrodzenia powiększonej 
o kwotę składek ZUS. Autorzy 
projektu uważają, że to powin-
no zwiększyć ochronę praw 
pracowników tymczasowych 
i służyć agencjom, na wypadek 
przejściowych trudności. 

Od posiadania takich zabez-
pieczeń zależałoby m.in. uzy-

skanie certyfikatu, który obec-
nie uprawnia do prowadzenia 
agencji. Nowe firmy przez pierw-
szych 18 miesięcy działałyby na 
podstawie tzw. certyfikatu prób-
nego, a właściwy otrzymywały-
by po uzyskaniu pozytywnych 
wyników kontroli ich funkcjo-
nowania oraz złożeniu wspo-
mnianych zabezpieczeń, które 
w okresie przejściowym miałyby 
charakter fakultatywny. Potem 
agencje miałyby corocznie skła-
dać sprawozdania z działalności 
i zaświadczenia o niezaleganiu 
ze składkami ZUS, podatkami. 
Brak takiego sprawozdania 
oznaczałby wykreślenie firmy 
z rejestru agencji. 

Organizacje agencji zatrud-
nienia chcą w ten sposób zli-

kwidować nadużycia i zapobiec 
w przyszłości nielegalnemu 
zatrudnianiu pracowników, 
co pozbawia ich oraz ich wy-
nagrodzenia prawnej ochrony. 
Autorzy pakietu mają nadzieję, 
że to zwiększy ich wiarygod-
ność wśród pracowników i pra-
codawców. Obecnie ten rynek 
liczy prawie 4,9 tys. agencji, 
zatrudniających rocznie ponad 
500 tys. osób, ale jest niesta-
bilny. Średnio rocznie 25 proc. 
agencji jest otwieranych, a za-
razem 20 proc. zamykanych. 

Radosław Mleczko zadekla-
rował, że pakiet zostanie szcze-
gółowo przeanalizowany, także 
z innymi resortami, jeśli będzie 
to konieczne, oraz z partnera-
mi społecznymi.  [IWA]

lub kilku takich spółek. Prawo do zawie-
szenia działalności przysługuje także oso-
bom prawnym. Przerwa może trwać od 
30 dni do 24 miesięcy. 

Zawieszenie oraz wznowienie wyko-
nywania działalności gospodarczej wy-
maga złożenia wniosku przez przedsię-
biorcę w Centralnej Ewidencji Informacji 
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo 
w Krajowym Rejestrze Sądowym w przy-
padku osoby prawnej. Nie trzeba dodat-
kowo zawiadamiać organu podatkowe-
go, ani oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych. Jedynie zawieszenie dzia-
łalności spółki cywilnej należy zgłosić 
w urzędzie statystycznym oraz skarbo-
wym. 

W trakcie zawieszenia działalności nie 
można jej prowadzić ani osiągać z niej 
bieżących przychodów. Nie oznacza to, 

że przedsiębiorca nie może zarobkować 
w inny sposób. Nic też nie broni mu przyj-
mować zaległych należności związanych 
z przerwaną działalnością. Może też 
sprzedać zbędne maszyny, ale nie wolno 
ich wydzierżawić czy podnająć, podobnie 
jak firmowego lokalu. Wreszcie przepisy 
nie zakazują inwestowania w utrzymywa-
nie składników majątku w odpowiednim 
stanie (naprawy, ochrona obiektu), bo to 
ma związek z zabezpieczeniem źródła 
przychodów na przyszłość, po odwie-
szeniu działalności. Jeśli ponosi koszty 
związane z wynajmowaniem biura, ma 
możliwość odliczania VAT od czynszu. 

Konsekwencje złamania wspomnia-
nych zakazów mogą być dla podatnika 
kosztowne. 

— Przedsiębiorcy, którzy nie dotrzymali 
ustawowych warunków zawieszenia, np. 
wznowili działalność gospodarczą, a nie 
zgłosili tego do ewidencji działalności 
gospodarczej, muszą liczyć się nie tylko 
z odpowiedzialnością za wykroczenie, ale 
przede wszystkim z odpowiedzialnością 
karną skarbową — mówi doradca podat-
kowy Łukasz Zarzycki, dyrektor Działu 
Audytu Grupy Leader. 

Przestrzega też, że jeżeli przedsiębior-
ca dodatkowo nie prowadził ksiąg, to 
wtedy organ podatkowy ma prawo osza-
cować jego dochody i na tej podstawie 
określić wysokość podatku. 

Droga za kratki…
Skutki karne wykrycia, że podatnik pro-
wadził działalność, chociaż ją zawiesił, 
płyną z kilku ustaw. Łukasz Zarzycki przy-
pomina, że kodeks wykroczeń w art. 60 
[1] par. 2. przewiduje ograniczenie wolno-
ści albo grzywnę za niedopełnienie obo-
wiązku zgłaszania do ewidencji działalno-
ści gospodarczej zmian danych objętych 
wpisem. Do takich danych należy m.in. 
informacja o wznowieniu prowadzenia 
biznesu. 

Naruszenie warunków zawieszenia, 
jeżeli wiąże się z zatajeniem tego faktu 
przed fiskusem oraz równocześnie z na-

rażeniem podatku na uszczuplenie, jest 
przestępstwem karnoskarbowym. Kodeks 
karny skarbowy (k.k.s.) przewiduje za to 
dotkliwe sankcje. 

Podatnik, który składa organowi podat-
kowemu, innemu uprawnionemu organo-
wi lub płatnikowi deklarację lub oświad-
czenie, podając w nich nieprawdę lub 
zatajając prawdę, albo nie dopełnia obo-
wiązku zawiadomienia o zmianie objętych 
nimi danych i przez to naraża podatek na 
uszczuplenie, podlega karze grzywny do 
720 stawek dziennych albo pozbawienia 
wolności lub obu tym karom łącznie, 
w przypadku czynu mniejszej wagi jest to 
wykroczenie skarbowe — wynika z art. 56 
par. 1 k.k.s. Minimalna grzywna w 2014 r. 
wynosi 560 zł (w 2015 r. — ponad 580 zł), 
a maksymalna może przekroczyć 16,1  
mln zł, a w 2015 r. — 16,7 mln zł. 

Przedsiębiorcy, którzy zgłaszają za-
wieszenie działalności, są od lat na liście 
podmiotów z tzw. obszarów ryzyka, wy-
znaczających główne kierunki działań 
kontrolnych i sprawdzających urzędów 
skarbowych, formułowanych co roku 
przez resort finansów w Krajowym Planie 
Dyscypliny Podatkowej. 

Łukasz Kowalski,  
regionalny dyrektor sprzedaży 
BZ WBK Faktor

Wszystko zależy od przyczyn 
rozstania, postawy pracownika 

oraz powagi interesów, które 
pracodawca chce chronić. 

Co wolno w okresie zawieszenia
  wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła 
przychodów
  przyjmować należności lub obowiązkowo regulować zobowiązania, powstałe przed datą 
zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej 
  zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
  uczestniczyć (czasem jest to obowiązek) w postępowaniach sądowych, postępowaniach 
podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną 
przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej 
  wykonywać wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa
  osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem 
wykonywania działalności gospodarczej

Źródło: CEIDG

Kontrole bez uprzedzenia
Generalną zasadą jest, że organy podat-
kowe zawiadamiają o zamiarze przepro-
wadzenia kontroli podatkowej. Jest ona 
wszczynana nie wcześniej niż po upływie 
7 dni i nie później niż przed upływem 30 
dni od dnia doręczenia zawiadomienia 
o planowanej kontroli – jest to urzędowy 
wzór, który zawiera też oświadczenie 
o wyrażeniu zgody na wszczęcie kontroli 
przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia. 
Kontrole bez zawiadomienia są możliwe, 
gdy np.:
  żąda jej organ prowadzący postępowa-
nie przygotowawcze o przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,
  dotyczy ona przychodów nieznajdują-
cych pokrycia w ujawnionych źródłach 
lub pochodzących ze źródeł nieujaw-
nionych,
  dotyczy niezgłoszonej do opodatkowa-
nia działalności gospodarczej,
  ma charakter doraźny dla sprawdze-
nia ewidencji obrotu za pomocą kasy 
fiskalnej. 
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