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Urzędówki
Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach rozliczenie urzędówek
19.12.2017
Uznanie, że reprezentowanie osoby fizycznej nieprowadzącej
działalności gospodarczej na podstawie postanowienia Sądu oraz
wyznaczenia przez Okręgową Izbę Radców Prawnych nie stanowi
sprzedaży usług na rzecz takiej osoby.
Pomoc prawna z urzędu - akty prawne i wyciąg z przepisów
17.07.2017
• Wyciąg z ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania
cywilnego (Dz.U. 2016 poz. 1822 z późn. zm.)
• Wyciąg z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. 2017
poz. 1369 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Srawiedliwości z dnia 22
października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców
prawnych (Dz.U. 2015 poz. 1804 z późn. zm.)
• ...
PIT: kwalifikacja przychodu zależy od formy wykonywania zawodu
13.10.2015
Kwalifikacja do źródła przychodów wynagrodzenia radcy prawnego ustanowionego z
urzędu z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej jest zależna od formy prawnej
wykonywania przez niego zawodu radcy prawnego. Tak wynika z interpretacji
indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 września 2015 r.
Ważniejsze orzecznictwo dot. urzędówek
03.03.2014
• II FPS 1/13 - Uchwała I NSA z 21 października 2013 roku - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/AFC1956B36
• Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2013 r. sygn. akt SK 17/12 - http://
www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2013/sk_17_12.htm
• INTERPRETACJA OGÓLNA Nr DD3/033/181/CRS/13/RD-90955/13 MINISTRA FINANSÓW z dnia
21 listopada 2013 r. w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów w podatku dochodowym
od osób fizycznych wynagrodzenia z tytułu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej
udzielonej przez pełnomocnika z urzędu - http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/
764034/2500183/Dz.+Urz.+Min.+Fin.+z+dnia+26+listopada+2013+r.+-+poz.+42+-

• II FSK 3518/13 - Wyrok NSA z 29 stycznia 2014 roku - http://orzeczenia.nsa.gov.pl/
doc/81DFC8AADF
• POSTANOWIENIE Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 26 lutego 2013 r. sygn. akt I ACz 198/13 http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/
152000000000503_I_ACz_000198_2013_Uz_2013-02-26_001
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ARTYKUŁ ARCHIWALNY
Pomoc prawna z urzędu - akty prawne i wyciąg z przepisów
05.11.2013
• Wyciąg z ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U.1964 Nr 43,
poz. 296 z późn. zm.)
• Wyciąg z ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz.U. 2002 Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Srawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za
czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej
udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu. (Dz.U. 2002 nr 163 poz. 1349) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021631349
• Uchwała nr 277/IX/2016 Prezydium KRRP z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia
tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczania radców prawnych do prowadzenia spraw
z urzędu http://bibliotekakirp.pl/items/show/588
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