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System Informacji Prawnej LEX

LEX Context 
Podatki

DODATKOWE MODUŁY LEX

Użytkownicy programu LEX Context Podatki mają możliwość 
rozszerzenia jego zawartości o dodatkowe moduły:

LEX Tłumaczenia – zawiera najważniejsze polskie akty prawne 
przetłumaczone na języki angielski i niemiecki oraz specjalistyczne 
słowniki obcojęzyczne;

LEX Prawo Europejskie – zawiera aktualizowane na bieżąco, upo-
rządkowane merytorycznie kompletne informacje o prawie Unii 
Europejskiej oraz o europejskim systemie ochrony praw człowieka;

LEX Informator Prawno-Gospodarczy – baza ogłoszeń publiko-
wanych w Monitorze Polskim B, Monitorze Spółdzielczym B oraz 
Monitorze Sądowym i Gospodarczym, która dostarcza aktualne 
i rzetelne informacje na temat rynku i konkurencji, jak również niepu-
blikowane sprawozdania finansowe składane do Krajowego Rejestru 
Sądowego (wersja Gold).

LEX Komentarze – zawiera komentarze publikowane (wydawane 
przez renomowane wydawnictwa) oraz komentarze bieżące (pisane 
na zamówienie Wolters Kluwer Polska, obejmujące zakresem noweli-
zacje ustaw z wszystkich dziedzin prawa);

LEX Czasopisma on-line – zawiera artykuły i inne materiały pocho-
dzące z czasopism prawniczych, takich jak: Europejski Przegląd 
Sądowy, Finanse Komunalne, Glosa, Krajowa Rada Sądownictwa, 
Państwo i Prawo, Prawo Papierów Wartościowych, Prokurator, 
Przegląd Podatkowy, Przegląd Prawa Handlowego, Samorząd 
Terytorialny i wielu innych;

LEX Monografie – zawiera elektroniczne wersje monografii wyda-
wanych nakładem Wolters Kluwer Polska i wydawnictw współpra-
cujących;

LEX Ochrona Zdrowia – kompleksowa baza najistotniejszych infor-
macji z zakresu ochrony zdrowia, w aspekcie prawnym i zarządczym. 
Moduł stanowi praktyczne narzędzie pracy dla menadżerów zarzą-
dzających zakładami opieki zdrowotnej, prawników specjalizujących 
się w prawie ochrony zdrowia, a także dla innych osób zawodowo 
związanych ze świadczeniem usług medycznych;

LEX Windykacje – unikatowa na rynku, kompleksowa baza najistot-
niejszych informacji z zakresu windykacji. Stanowi praktyczne narzę-
dzie pracy prawników zajmujących się sprawami windykacyjnymi, 
kierowników działów windykacji oraz specjalistów ds. windykacji;

LEX Zamówienia Publiczne – unikatowa na rynku, komplekso-
wa baza najistotniejszych informacji z zakresu prawa zamówień 
publicznych. Stanowi praktyczne narzędzie pracy specjalistów ds. 
zamówień publicznych oraz pracowników realizujących procedury 
zamówień publicznych w administracji rządowej i samorządowej.
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LEX Context Podatki to program, który łączy najobszerniejszą na rynku bazę informacji prawnej i pro-
fesjonalnie opracowaną bazę dokumentów autorskich z zakresu prawa podatkowego oraz rachunko-
wości, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Liczne analizy, komentarze oraz interpretacje zostały 
przygotowane z uwzględnieniem zawodowych potrzeb pracowników największych kancelarii podatko-
wych oraz firm konsultingowych.

LEX Context Podatki

ZAWARTOŚĆ

Bezpośrednio z poziomu aktu prawnego Użytkownik ma możliwość zapoznania się 
z treścią orzeczeń, tez z piśmiennictwa, pism urzędowych, komentarzy praktycznych 
oraz wzorów dokumentów związanych z konkretną jednostką redakcyjną

Bogate orzecznictwo

*wersja styczeń 2011

Różnorodność dokumentów zawartych w analizie

Komentarze do polskich i międzynarodowych aktów prawnych

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, Konwencja Modelowa OECD 
wraz z komentarzem, bogate orzecznictwo i piśmiennictwo

Aktualizacja
ON-LINE – codziennie w dni robocze.

Instalacja
LEX Context Podatki w wersji intranetowej jest instalowany na 
serwerze dostarczonym przez Wolters Kluwer Polska. Instalacji pro-
gramu oraz kolejnych aktualizacji dokonują przedstawiciele Działu 
Handlowego.

Dokumenty źródłowe
AKTY PRAWNE

 ujednolicone teksty aktów prawnych z Dziennika Ustaw 
i Monitora Polskiego wraz z wersjami czasowymi;

 zeskanowane pierwotne teksty aktów prawnych z Dziennika 
Ustaw i Monitora Polskiego;

 ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w dzienni-
kach urzędowych ministrów i urzędów centralnych;

 ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w 16. woje-
wódzkich dziennikach urzędowych;

 projekty ustaw wraz z uzasadnieniami – komplet projektów wnie-
sionych do Sejmu III, IV, V, VI i obecnej kadencji;

 akty korporacyjne – najważniejsze akty wydawane przez samo-
rządy zawodowe, w tym samorządy: doradców podatkowych, 
biegłych rewidentów, komorników oraz radców prawnych.

ORZECZNICTWO

 orzeczenia sądów polskich, m.in.: Trybunału Konstytucyjnego, 
Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, woje-
wódzkich sądów administracyjnych, sądów apelacyjnych, sądów 
okręgowych i innych;

 orzeczenia administracji, m.in.: samorządowych kolegiów odwo-
ławczych, regionalnych izb obrachunkowych, rozstrzygnięcia 
nadzorcze wojewodów, Głównej Komisji Orzekającej przy MF, 
Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP i inne;

 orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE (wcześniej 
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości), Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka.

PISMA URZĘDOWE

 ministerstw;

 centralnych urzędów administracji;

 izb i urzędów skarbowych;

 innych podmiotów administracji publicznej.

Opracowania autorskie
ANALIZY

Ponad 2.000 analiz konkretnych zagadnień z dziedziny prawa podat-
kowego oraz rachunkowości i prawa pracy, w postaci zebranych:

 przepisów stanowiących podstawę prawną danego zagadnienia;

 orzecznictwa sądowego;

 wyjaśnień organów skarbowych;

 komentarzy ekspertów przedstawiających omówienie praktycz-
nych aspektów zagadnienia;

 odpowiedzi na pytania z zakresu komentowanego zagadnienia.

KOMENTARZE SPECJALISTÓW

Blisko 2.200 aktualizowanych na bieżąco praktycznych komentarzy 
napisanych przez specjalistów z dziedziny podatków, rachunkowości 
czy prawa pracy. Publikacje zawierają rozwiązania najbardziej skom-
plikowanych kwestii. Napisane przystępnym językiem omówienia 
konkretnych problemów zostały poparte przykładami rozwiązań. 
Użytkownicy programu mają dostęp do rozwiązań gotowych do 
zastosowania w codziennej pracy. Publikacje współtworzą: pracow-
nicy Ministerstwa Finansów, doradcy podatkowi, pracownicy izb 
i urzędów skarbowych, pracownicy firm konsultingowych, doświad-
czeni praktycy.

WYBÓR KOMENTARZY KSIĄŻKOWYCH

Ponad 90 komentarzy z zakresu prawa podatkowego, prawa 
pracy, rachunkowości, ubezpieczeń społecznych oraz zamówień 
publicznych.

MONOGRAFIE PODATKOWE

Najlepsze polskie opracowania monograficzne z zakresu podatków 
wydane nakładem Wolters Kluwer Polska. Wybór najlepszych prac 
naukowych z zakresu prawa podatkowego z ostatnich lat.

GLOSY

Ponad 3.200 pełnych tekstów glos do orzeczeń publikowanych 
w czasopismach prawniczych oraz pisanych specjalnie na potrzeby 
programu LEX Context Podatki.

PIŚMIENNICTWO PRAWNICZE

 cytaty z publikacji zamieszczonych w czasopismach prawniczych;

 bibliografia prawnicza.

BAZA PYTAŃ I ODPOWIEDZI

Ponad 50.000 aktualnych odpowiedzi na pytania z zakresu podat-
ków, rachunkowości i prawa pracy przygotowanych przez ekspertów 
współpracujących z Wolters Kluwer Polska.

Program zawiera ponadto
WZORY DOKUMENTÓW

KALKULATORY

DANE  TELEADRESOWE  SĄDÓW  I  URZĘDÓW

KLASYFIKACJE

Środków Trwałych, PKD, PKWiU, PKOB, a także zestawienie pozycji 
PKWiU ze stawkami VAT.

Lex Context Podatki to m.in.:
 analizy problemów podatkowych – wyselekcjonowane zbiory 

dokumentów służących analizie poszczególnych zagadnień;

 orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości – VAT, akcyza, prawo 
celne, inne podatki niezharmonizowane;

 komentarze do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości napisane 
przez najlepszych ekspertów;

 łatwość śledzenia rozstrzygnięć sądowych zgodnie z tokiem 
instancji (powiązania między orzeczeniami w kolejnych instan-
cjach);

 międzynarodowe prawo podatkowe – umowy o unikaniu 
podwójnego opodatkowania, Konwencja modelowa OECD wraz 
z Komentarzem, bogate orzecznictwo i piśmiennictwo;

 metodyczne opracowanie zagadnień związanych z procedurą 
przed sądami administracyjnymi;

 linie orzecznicze – komentarze autorskie prezentujące trendy 
w orzecznictwie sądów administracyjnych;

 najlepsze prace naukowe z zakresu prawa podatkowego 
w Polsce;

 zawsze aktualny stan prawny dokumentów autorskich 
(komentarze praktyczne, odpowiedzi na pytania);

 kontrola aktualności dokumentów wykładni.

Komentarze do polskich i międzynarodowych aktów prawnych
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In for ma cje tech nicz ne
On-line [minimalne/zalecane]: • komputer PC, mysz, klawiatura 
• rozdzielczość ekranu [1024x768/1280x1024] • MS Internet 
Explorer 7.0 lub Firefox 3.0, Adobe Acrobat Reader 5.0, MS 
Word 2003 lub ich nowsze wersje • Adobe Flash Player 9.0 (lub 
nowsza wersja) zainstalowany i włączony w przeglądarce www 
• konto e-mail oraz możliwość odbierania wiadomości pocztą 
elektroniczną • umożliwienie obsługi Java Script oraz Cookies 
w przeglądarce • umożliwienie wyświetlania okien pop-up 
przynajmniej dla strefy obejmującej serwery LEX On-line.
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