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1. Koniecznie przeczytaj
Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT

9/4

Biura rachunkowe a zwolnienie z VAT - komunikat urzędu skarbowego

7/5

Czy koszty transportu można wykazywać na fakturze w odrębnej pozycji? - wyrok WSA

10/4

Czynsz za dzierżawę samochodu nie jest wliczany do kilometrówki - wyrok NSA

5/4

Czy w 2015 r. terminy składania deklaracji i zeznań podatkowych przesuwają się, gdy ustawowy termin ich złożenia przypada w dzień
wolny od pracy? - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

4/4

Czy wydatki na samochód osobowy w ewidencji przebiegu pojazdu wpisywać brutto czy netto?

21/4

Dojazdy pracowników do/z pracy firmowym samochodem jako realizacja celów osobistych pracowników - wyrok NSA

27/4

Jakie świadczenia od pracodawcy nie stanowią przychodu u pracowników - Minister Finansów wyjaśnia

24/4

Kolejne wyroki NSA orzekające, że koszty pośrednie są kosztem podatkowym niezależnie od ich bilansowego ujęcia w koszty

26/4

Konsekwencje uznania przez ZUS umowy zlecenia za umowę o pracę

18/4

Koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży środka trwałego, którego zakup sfinansowano dotacją - interpretacja indywidualna

6/4

Limity na 2016 r.

30/4

Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie rozliczania VAT przez biura rachunkowe

13/4

Ministerstwo Finansów udostępnia bazę on-line czynnych podatników VAT

21/4

Niedostateczna kapitalizacja - jak obliczyć odsetki podlegające wyłączeniu z kosztów według nowych przepisów?

31/4

Nie można odliczać VAT od zakupu okularów dla pracowników - odpowiedź na interpelację poselską

2/4

Nowe obowiązki dotyczące składania sprawozdań finansowych do KRS od 2015 r.

12/4

Obowiązek miesięcznego rozliczania VAT przez sprzedawców tzw. towarów wrażliwych od 1 lipca 2015 r. - wyjaśnienie Ministerstwa
Finansów

22/5

Obowiązki podmiotów wobec KRS oraz kary za ich niedopełnienie

23/4

Odpowiedzialność karnoskarbowa osoby fizycznej, która wystawiła pustą fakturę - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

15/4

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez zagraniczne spółki kontrolowane (CFC) - broszura Ministerstwa Finansów

3/4

Organy podatkowe kwestionują rozliczanie VAT w okresach rozliczeniowych

11/4

Otrzymany rabat powinien zmniejszać koszty podatkowe na bieżąco, a nie wstecz - wyrok NSA

12/6

Parkowanie samochodu blisko miejsca zamieszkania pracownika a prawo do odliczania całego VAT od wydatków na ten pojazd korzystny wyrok WSA

7/4

Prawo do ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP w przypadku ponownego zatrudnienia bezrobotnego, który nie ukończył 30 lat

35/5

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą zasady korygowania przychodów i kosztów dla celów podatku dochodowego

29/4

Prowadzący m.in. działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność gospodarczą a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1
stycznia 2016 r.

34/4

Przepisy o zatorach płatniczych nie powinny być stosowane do opłacanych zgodnie z harmonogramem rat z tytułu zakupu środka
trwałego - wyrok WSA

18/6

Przepisy w zakresie ustalania podstawy wymiaru składek ZUS pracowników zatrudnionych za granicą niezgodne z Konstytucją

32/5

Przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego samochodu jako warunek odliczania 100% kwoty VAT od wydatków na ten pojazd 36/5
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Rozliczanie VAT przez gminy i jej jednostki organizacyjne w świetle wyroku TSUE

30/7

Składka na FP za zleceniobiorców - komunikat i zmiana stanowiska ZUS

10/5

Sprzedaż pracownikowi towaru/usługi po preferencyjnej cenie - jak ustalić podstawę opodatkowania VAT?

8/4

Sprzedaż samochodu a konieczność złożenia aktualizacji informacji VAT-26 - niekorzystne stanowisko WSA

28/4

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie ujęcia udziałów objętych w zamian za aport

16/6

Urząd skarbowy właściwy w sprawie VAT - zmiany od 1 stycznia 2016 r.

35/4

Usługi biur rachunkowych a prawo do zwolnienia z VAT ze względu na obroty - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

4/5

W 2015 r. biura rachunkowe świadczące usługi dla osób prywatnych muszą stosować kasę rejestrującą - wyjaśnienie Ministerstwa
Finansów

1/4

Wreszcie korekty przychodów i kosztów spowodowane m.in. zwrotem towarów będą ujmowane bieżąco

17/4

Wydatki na paliwo zużyte w czasie prywatnych przejazdów pracownika - skutki w podatku dochodowym

20/4

Wydatki na paliwo zużywane do celów prywatnych pracowników - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

14/4

Wydatki związane z podróżami służbowymi członków zarządu mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - interpretacja
organu podatkowego

25/4

Wyrok TSUE w sprawie gmin i wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

29/5

Zakup towaru od nieuczciwego kontrahenta nie zawsze pozbawia prawa do odliczenia VAT - wyrok TSUE

33/4

Zapewnienie pracownikowi wyżywienia w podróży służbowej a przychód pracownika - wyrok NSA

32/4

Zasady odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe od 1 lipca 2015 r.

22/4

Zasady odliczania VAT od zakupu paliwa od 1 lipca - komunikat Ministerstwa Finansów

19/4

Zmiany w stosowaniu ulgi na złe długi od 1 lipca 2015 r.

16/4

2. Co nowego w przepisach w 2015 r.
Niedostateczna kapitalizacja - jakie pożyczki od 1 stycznia 2015 r. objęte są nowymi regulacjami?

Nowe uprawnienia sądów rejestrowych od 1 stycznia 2015 r.

1/10

1/5

3. Informacje o nowych przepisach
Czy limit zwolnienia z VAT ulegnie zmianie?

16/7

Kolejna nowelizacja ustaw o podatku dochodowym wprowadzona ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

34/5

Kolejne zmiany w postępowaniu przed KRS, rozszerzenie obowiązków informacyjnych spółek od 15 stycznia 2015 r.
Nieruchomości stanowiące własność gminy zwolnione z podatku od nieruchomości
Niższa wysokość odsetek ustawowych

2/8
27/6
2/7

Nowelizacja ustawy o rachunkowości opublikowana

27/6

Nowe uproszczenia w rachunkowości - już wkrótce

14/5

Nowe wzory zeznań, deklaracji, oświadczeń i informacji

Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

2/5

Str. 3 z 49

"Nowy" współczynnik proporcji w VAT od 1 stycznia 2016 r.

17/4

"Nowy" wzór formularza wpłaty na rachunek urzędu celnego

28/6

Nowy wzór wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej

35/14

Od nowego roku nie będzie już obowiązku korygowania kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieterminowej zapłaty
zobowiązania

25/5

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań

11/5

Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji dotyczących wewnątrzwspólnotowego nabycia i sprzedaży
nowych środków transportu

9/6

Ogłoszono jednolity tekst ustawy - Ordynacja podatkowa

15/8

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

15/8

Określono "nowy" wzór rocznego obliczenia podatku PIT-40A/11A

5/5

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z VAT

17/8

Opublikowano nową Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU)

32/7

Opublikowano nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi zmieniającą m.in. przepisy CIT i PIT w zakresie sprzedaży
krótkiej

4/6

Opublikowano nowe rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową
w zakresie podatku dochodowego

15/8

Opublikowano "nowe" rozporządzenie w sprawie wniosków o zwrot podatku zapłaconego w innym kraju UE

1/12

Opublikowano "nowe" wzory deklaracji/informacji/ wniosków składanych dla celów VAT

20/6

Opublikowano rozporządzenia w sprawie określania wzorów deklaracji, zeznań, oświadczeń oraz informacji podatkowych w zakresie
CIT

36/7

Opublikowano rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę w 2016 r.

28/5

Opublikowano rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) banków
centralnych

32/8

Opublikowano rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od umorzonych kredytów zaciągniętych na własne
cele mieszkaniowe

18/8

Opublikowano rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych dochodów spółki powstałej z przekształcenia SP
ZOZ

11/6

Opublikowano ustawę o ratyfikacji umowy między Polską a USA w sprawie poprawy i wypełniania międzynarodowych obowiązków
podatkowych i wdrożenia FATCA

16/8

Opublikowano ustawę o wspieraniu innowacyjności, wprowadzającą zmiany m.in. do ustawy o PDOP i ustawy o PDOF

33/5

Opublikowano ustawę o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wprowadzającą zmiany m.in. w ustawie o PDOP i PDOF

32/7

Opublikowano ustawę wprowadzającą zasady korygowania przychodów i kosztów podatkowych

31/5

Opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany do ustawy o PDOF oraz ustawy o PDOP

35/6

Opublikowano ustawę wspierającą kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

35/14

Opublikowano zmiany dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze
źródeł nieujawnionych

8/5

Opublikowano zmiany m.in. w ustawie o PDOF dotyczące pomocy cudzoziemcom

31/7

Opublikowano zmiany w Ordynacji podatkowej

31/8
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Opublikowano zmiany w PIT dotyczące m.in. przychodów ze sprzedaży produktów z własnych upraw i chowu

17/7

Opublikowano zmiany w VAT

15/4

Opublikowano zmiany w przepisach związane ze świadczeniami rodzinnymi

26/6

Opublikowano zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z VAT

11/5

Opublikowano zmiany w ustawach o PIT i CIT

27/5

Opublikowano zmiany w ustawach podatkowych związane z prawem restrukturyzacyjnym

22/7

PIT - nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych

35/12

Planowane zmiany w przepisach PIT i CIT

23/11

Planowane zmiany w zakresie rozliczania VAT od wydatków związanych z działalnością gospodarczą i z czynnościami pozostającymi
poza VAT

7/6

Podatki i opłaty lokalne, rolny i leśny - zmiany od 1 stycznia 2016 r.

23/6

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zmiany od 15 sierpnia 2015 r.

23/9

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o PDOP i PDOF, regulującą m.in. zasady dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami
powiązanymi

32/6

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

14/10

Prezydent podpisał ustawę w zakresie wspierania innowacyjności, wprowadzającą m.in. zmiany do ustaw o podatku dochodowym

31/6

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą m.in. przepisy ustawy o CIT w zakresie sprzedaży krótkiej

2/15

Projekt nowych wzorów deklaracji/zeznań/oświadczeń oraz informacji podatkowych w zakresie CIT

32/8

Projekty rozporządzeń dotyczące rozliczania VAT przez komorników

27/7

Rada UE wydała zgodę na stosowanie obecnego limitu zwolnienia podmiotowego z VAT do 31 grudnia 2018 r.

22/9

Rozszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem i inne zmiany w VAT - dopiero od 1 lipca 2015 r.
Rozszerzono katalog deklaracji, które mogą być przesyłane drogą elektroniczną bez e-podpisu
Rząd przyjął proponowane zmiany w VAT
Sejm uchwalił zmiany przewidujące ulgę podatkową dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola
Stawki karty podatkowej na 2016 r.
Więcej rodzajów deklaracji można przesyłać drogą elektroniczną bez bezpiecznego podpisu elektronicznego
Wysoki podatek od odpraw i odszkodowań wprowadzony
Wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia ma wpływ na składki ZUS

6/5
31/7
3/6
23/8
35/14
3/5
35/11
18/8

Zaniechano poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów)

5/5

Zaniechano poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) osób fizycznych

2/8

Zaniechano poboru podatku od nagród otrzymanych w tzw. Loterii Paragonowej

33/8

Zaniechano poboru podatku od stypendiów na wyjazdy zagraniczne

25/6

Zmiana przepisów CIT i PIT dotyczących zaliczania do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z ustawy o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji

21/8

Zmiana w ustawie o PDOP spowodowana powołaniem Rzecznika Finansowego w miejsce Rzecznika Ubezpieczonych

29/6
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Zmiany ustawy o rachunkowości w związku z możliwością tworzenia centrów usług wspólnych

26/6

Zmiany w INTRASTAT

28/6

Zmiany w PIT wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii

12/8

Zmiany w VAT związane ze zwrotem podatku niektórym podmiotom

13/11

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań

35/11

Zmiany w ustawie o PDOP oraz w ustawie o rachunkowości

25/7

Zmiany w ustawie o VAT uchwalone przez Sejm

13/7

Zwolniono z podatku dochodowego świadczenia otrzymane w związku z kształceniem się w zagranicznych uczelniach

20/6

Zwrot VAT niektórym podmiotom

2/7

4. Zagadnienia opracowane kompleksowo
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa

22/16

Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracownika oraz członków jego rodziny - rozliczenie podatkowe, składki ZUS oraz ewidencja
księgowa

21/15

Ekwiwalenty dla pracowników - podatek dochodowy, składki ZUS i ewidencja księgowa

33/8

Faktura wystawiona w dwóch walutach - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa

25/8

Faktura zaliczkowa i końcowa w walucie obcej, wystawione na rzecz kontrahenta krajowego - rozliczenie podatkowe i ewidencja
księgowa

2/16

Faktura za naprawę samochodu zapłacona warsztatowi bezpośrednio przez ubezpieczyciela - podatki i ewidencja księgowa

30/10

Finansowanie przez pracodawcę kształcenia pracownika - skutki w podatku dochodowym, składki ZUS i ewidencja księgowa

13/18

Import towaru - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

20/8

Korekta faktury w związku ze zmianą waluty - rozliczenie VAT oraz CIT i ewidencja księgowa

27/18

Korzystanie przez członka zarządu z samochodu służbowego - skutki w podatkach dochodowych, VAT i w ewidencji księgowej

27/13

Koszty pracodawcy związane z wypadkiem przy pracy

4/13

Kursy stosowane do przeliczania kwot wykazanych w fakturze w walucie obcej - VAT, PIT, CIT i ewidencja księgowa

32/9

Leasing zwrotny samochodu osobowego - skutki podatkowe i ujęcie bilansowe

13/11

Likwidacja spółki z o.o. - obowiązki wynikające z prawa bilansowego i podatkowego

2/22

Najem mieszkania udostępnianego nieodpłatnie pracownikom - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

27/8

Należności, których nieściągalność została uprawdopodobniona lub udokumentowana - podatek dochodowy i ewidencja księgowa

7/8

Należności od dłużnika w upadłości - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

16/16

Należność z tytułu sprzedaży ustalona w złotówkach a otrzymanie zaliczki w walucie obcej - rozliczenie podatkowe i ewidencja
księgowa

12/13

Nieodpłatne używanie przez pracowników samochodu służbowego do celów prywatnych w 2015 r. - ujęcie podatkowe, składki ZUS
i ewidencja księgowa
Nieodpłatny dowóz pracowników do i z pracy - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
Odliczanie straty poniesionej w działalności gospodarczej - PIT, CIT i ewidencja księgowa
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Odpisywanie w koszty bilansowe i podatkowe należności o niskiej wartości

31/8

Odpowiedzialność materialna pracowników

9/6

Odszkodowania i kary umowne - VAT, podatki dochodowe i ewidencja księgowa

28/13

Odszkodowanie od pracownika za szkodę w służbowym sprzęcie - prawo pracy, VAT, CIT, ewidencja księgowa

36/17

Opłaty za przejazd zagranicznymi autostradami - podatki i ewidencja księgowa

19/5

Organizacja kompleksowej akcji promocyjnej z nagrodami - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

24/9

Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania korekt sprzedaży

5/6

Podatkowe i bilansowe zasady rozliczania wpłaconych zaliczek w walucie obcej na poczet importu usług

6/10

Podróż służbowa/oddelegowanie pracownika - prawo pracy, składki ZUS, rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

1/12

Podział zysku netto spółki z o.o./spółki akcyjnej za 2014 r.

10/10

Pozostawienie nakładów na wynajmowany lokal - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

33/14

Pracownik w zagranicznej podróży służbowej - wybrane zagadnienia

16/9

Prezenty/upominki przekazywane kontrahentom - rozliczenie na gruncie VAT, podatku dochodowego oraz ujęcie w ewidencji księgowej 35/15
Przekazanie samochodu osobowego (środka trwałego) w darowiźnie członkowi rodziny - zasady rozliczania VAT, podatków i ewidencja
księgowa

6/6

Przekazanie składnika majątku z działalności gospodarczej jednego z małżonków do działalności drugiego z nich - podatki i ewidencja
księgowa

7/15

Przekazywanie pracownikom różnego rodzaju świadczeń w związku ze świętami Bożego Narodzenia - rozliczenie podatkowe, składki
ZUS i ewidencja księgowa

36/9

Przychód z nieodpłatnego udostępnienia samochodu pracownikowi, gdy wynagrodzenie za pracę jest wypłacane w następnym miesiącu 32/20
Rabat otrzymany z tytułu zrealizowania określonej wielkości zakupów - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

10/6

Remonty w firmie - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

22/10

Rozliczenie sprzedaży towaru kontrahentowi unijnemu, gdy wywóz towaru następuje w okresie późniejszym

8/17

Rozliczenie wypłaty dywidendy rzeczowej w spółce z o.o./ akcyjnej wypłacającej dywidendę - VAT, podatek dochodowy oraz ewidencja
księgowa

20/17

Samochód firmowy wykorzystywany nieodpłatnie do celów prywatnych pracowników - rozliczenie podatkowe, składki ZUS i ewidencja
księgowa

28/6

Skutki wystawienia faktury przed dokonaniem transakcji

29/6

Sprzedaż przez spółkę z o.o. udziałów - K.s.h., przychody i koszty, VAT oraz ewidencja księgowa

23/16

Sprzedaż składnika majątku wycofanego uprzednio z jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy

24/5

Sprzedaż "starych" zapasów po obniżonej cenie - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa

23/12

Sprzedaż środków trwałych otrzymanych w ramach aportu zorganizowanej części przedsiębiorstwa - aspekt podatkowy i ewidencja
księgowa

14/14

Sprzedaż towaru przez internet dla konsumentów krajowych i zagranicznych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

5/14

Sprzedaż towaru za pośrednictwem komisu - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

29/10

Sprzedaż voucherów - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

31/13

Świadczenia dla pracowników w postaci karnetów sportowych - aspekt podatkowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
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Towary przekazywane nieodpłatnie w celu ich promocji - VAT, PIT, CIT i ewidencja księgowa

12/18

Towary wydane w ramach loterii promocyjnej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

21/10

Ubezpieczenie samochodu osobowego wliczone w ratę leasingową - rozliczenie u leasingobiorcy na gruncie VAT, podatku
dochodowego i ewidencja księgowa

15/9

Udostępnianie pracownikowi samochodu firmowego - skutki podatkowe i ujęcie bilansowe

8/7

Udzielenie skonta do dostawy wewnątrzwspólnotowej - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe u sprzedawcy

3/12

Usługa wykonana na rzecz kontrahenta zagranicznego poprzedzona zaliczką otrzymaną w walucie obcej - rozliczenie podatkowe
i ewidencja księgowa

30/15

Użyczenie nieruchomości - VAT, CIT, ewidencja księgowa

19/10

Używanie składników majątku wspólnika spółki - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa

14/10

Wniesienie aportem do spółki cywilnej prywatnego składnika majątku wspólnika - skutki w VAT, PCC oraz w podatku dochodowym

15/13

Wpłata zaliczki w walucie obcej na rzecz kontrahenta krajowego - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

11/10

Wybór i sposoby opłacania zaliczek na podatek dochodowy (PIT i CIT) za 2015 r.

4/7

Wycofanie budynku (środka trwałego) z jednoosobowej działalności gospodarczej i przekazanie go na prywatne cele przedsiębiorcy podatki i ewidencja księgowa

1/19

Wydatki na opracowanie dokumentacji o dofinansowanie w ramach programów finansowanych ze środków unijnych - aspekt
podatkowy i bilansowy

17/12

Wymiana przeterminowanego towaru na nowy - rozliczenie podatkowe i bilansowe u nabywcy towarów

35/21

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w spółce kapitałowej - PIT, ZUS, CIT oraz ewidencja księgowa

11/6

Wypłata zysku spółki jawnej w formie rzeczowej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

25/12

Wystawienie faktury/zapłata przed wydaniem towaru kontrahentowi krajowemu - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

18/14

Zakup i odsprzedaż wierzytelności - zasady podatkowego rozliczenia i ewidencja księgowa

9/10

Zakup towaru przez internet od podatnika z kraju UE - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

12/9

Zapłata za importowaną usługę przed jej wykonaniem - wybrane zagadnienia

34/12

Zbiorcze faktury korygujące - sposób dokumentowania i rozliczenia (VAT, CIT, PIT i ewidencja księgowa)

26/11

Zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym kraju Unii Europejskiej - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa

17/8

5. Podatek VAT
100% zaliczka udokumentowana fakturą zaliczkową a prawo do wystawienia faktury końcowej
Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej a zachowanie prawa do odliczania całego VAT z rat leasingowych
Aport znaku towarowego jako czynność opodatkowana VAT

13/30
5/23
32/25

Biura rachunkowe - wypełnianie zeznań PIT a stosowanie kasy fiskalnej

6/25

Błędne rozliczenie importu usług - kiedy skorygować VAT?

6/22

Błędny numer rejestracyjny pojazdu na fakturze dokumentującej zakup paliwa a prawo do odliczenia VAT

32/30

Brak prawa do korekty VAT przy zmianie przeznaczenia inwestycji

23/28

Brak zapłaty nie oznacza, że nie doszło do wykonania usługi - wyrok NSA
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Charytatywne sms-y na fakturze za telefon

5/22

Czy biura rachunkowe mogą korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na obroty?

2/26

Czy biuro rachunkowe może dostarczać do urzędu skarbowego deklaracje VAT w formie papierowej?

1/26

Czy biuro rachunkowe może zrezygnować ze stosowania kasy rejestrującej?

18/23

Czy koszty transportu zwiększają podstawę opodatkowania importu towaru?

26/23

Czy na fakturze musi być podpis odbiorcy towaru?

3/24

Czy sprzedaż dla przedsiębiorców można ewidencjonować w kasie rejestrującej?

15/23

Czy sprzedaż składnika majątku wykorzystywanego do czynności statutowych jest opodatkowana VAT?

25/19

Dłużnik w upadłości nie musi korygować VAT od niezapłaconych zobowiązań - czy jest zmiana stanowiska fiskusa?

3/28

Dni wolne od pracy a termin na składanie deklaracji podatkowych - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

5/20

Dokonanie jednorazowej sprzedaży nie czyni ze sprzedawcy podatnika VAT - wyrok WSA

19/20

Dokumentowanie czynności wykonywanych przez urzędy - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

23/30

Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych

9/21

Dokumentowanie usługi najmu

30/21

Dostawa produktu czy usługa budowlana?

24/25

Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona dla celów VAT - wyjaśnienie WSA i organu podatkowego

9/15

Ewidencja zwrotu towaru, gdy sprzedaż była zaewidencjonowana w kasie rejestrującej

1/28

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej prowizji otrzymanej w formie przelewu na rachunek bankowy

5/22

Faktura za usługę transportową wykonaną przez unijnego kontrahenta wystawiona w miesiącu następnym, po zakończeniu przewozu

6/24

Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników a VAT

33/25

Jak dokumentować niezwrócone w terminie opakowania, wobec których wcześniej pobrano kaucję?

36/26

Jak liczyć limit zwolnienia podmiotowego z VAT, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT?

35/30

Jak określać termin i formę płatności na fakturze?

24/26

Jak powinny być dokumentowane usługi protetyczne?

1/31

Jak ustalać, czy nabywca jest podatnikiem, czy niepodatnikiem?

8/30

Kasa rejestrująca u prawnika

7/29

Kiedy do dostawy wewnątrzwspólnotowej można zastosować stawkę 0%?

19/29

Kiedy sprzedaż dla pracowników trzeba ewidencjonować w kasie rejestrującej?

26/26

Kiedy sprzedaż towaru opodatkować w ramach tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia?

30/30

Kiedy trzeba składać aktualizację informacji VAT-26?

16/23

Kiedy udzielanie pożyczek wpływa na wskaźnik proporcji stosowany do odliczania VAT?

24/21

Kiedy usługi związane z wyżywieniem trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej?

8/24

Kiedy występuje sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części?

31/22

Kiedy zakup towaru od rolnika ryczałtowego trzeba udokumentować fakturą VAT RR?

21/35
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Komunikat Ministerstwa Finansów w sprawie opodatkowania VAT od 1 stycznia 2015 r. doładowań oferowanych przez operatorów
telekomunikacyjnych

2/25

Konsekwencje niewykazania importu usług

7/30

Korekta VAT dokonywana przy sprzedaży samochodu, gdy od jego zakupu podatek podlegał odliczeniu w ograniczonym zakresie

20/23

Korekta VAT i kosztów podatkowych przez dłużnika, gdy termin płatności podany w umowie jest inny, niż wskazano na fakturze

34/21

Korekta faktury zaliczkowej "do zera" i wystawienie nowej faktury na całą wartość transakcji

9/23

Korekta zawyżonej stawki VAT

27/30

Koszty wliczane do podstawy opodatkowania importu towarów - interpretacja ogólna Ministra Finansów

30/26

Które usługi wykazywać w deklaracji składanej w systemie MOSS, gdy podatnik prowadzi działalność w różnych krajach UE?

8/31

Limit zwolnienia z VAT, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT

11/20

Media można czasem rozliczać odrębnie od najmu - wyrok TSUE

14/19

Miejsce świadczenia kompleksowej usługi konferencyjnej organizowanej w Polsce

12/33

Minister Finansów zmienia interpretację ogólną dotyczącą komorników

20/30

Ministerstwo Finansów przestrzega rolników przed zakupem paliwa z nieznanego źródła

31/29

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, jak rozliczać VAT od 1 lipca 2015 r.

21/23

Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady rozliczania VAT przez komorników

29/30

Moment powstania obowiązku podatkowego przy refundacji do cen leków

7/32

Moment wykonania usługi budowlanej dla celów VAT

28/20

NSA w składzie 7 sędziów rozstrzygnie, czy przekazanie towaru w zamian za umorzenie udziałów/akcji jest opodatkowane VAT

23/21

Nie będzie obniżonej stawki VAT na e-booki

11/29

Nie będzie rozszerzenia zwolnienia z VAT na towary przekazywane na cele charytatywne

32/25

Nie będzie zmian w rozliczaniu VAT od usług turystyki - odpowiedź na interpelację poselską

22/30

Nie będzie zmian w ustalaniu terminu powstania obowiązku podatkowego od usług turystyki - odpowiedź Ministra Finansów na
interpelację poselską

14/30

Nie od każdej otrzymanej zapłaty trzeba rozliczać VAT

15/18

Numer rejestracyjny pojazdu na fakturze

19/24

Obciążenie podwykonawcy kosztami naprawienia jego błędów

13/31

Obciążenie pracownika za używanie samochodu służbowego

32/28

Obciążenie właścicieli lokali użytkowych opłatami za gospodarowanie odpadami

33/29

Obowiązek ewidencjonowania usług medycznych świadczonych dla osób prywatnych

34/20

Obowiązek ewidencjonowania w kasie fiskalnej karnetów sportowych wydanych pracownikom i zleceniobiorcom - wyrok WSA

2/28

Obowiązek ewidencjonowania w kasie rejestrującej usług świadczonych na rzecz pracowników

33/26

Obowiązek podatkowy od opłat za wieczyste użytkowanie gruntu

34/18

Obowiązek podatkowy w przypadku usług pośrednictwa rozliczanych w okresach kwartalnych lub półrocznych

35/29

Obowiązek prowadzenia ewidencji i odliczanie VAT od wydatków na pojazdy demonstracyjne, zastępcze i do jazd testowych

17/16
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Obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym - od 1 lipca 2015 r.

24/17

Obowiązek zapłaty kwoty VAT wykazanej w błędnej fakturze

32/26

Odliczanie VAT, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione z VAT

10/24

Odliczanie VAT od wydatków na pojazd demonstracyjny - wyrok WSA

22/23

Odliczanie VAT od wydatków na samochód, gdy podatnik nie posiada świadectwa homologacji

5/21

Odliczanie VAT od wydatków na samochód wykorzystywany przez zleceniobiorców lub wykonawców dzieła

24/22

Odliczanie VAT od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi i nieopodatkowanymi

23/27

Odliczanie VAT od zakupu paliwa do samochodu osobowego niebędącego środkiem trwałym

23/22

Odliczanie VAT przez jednostki budżetowe

20/26

Odliczanie VAT z faktur otrzymanych po likwidacji działalności gospodarczej

11/21

Odliczanie VAT z faktury za leasing samochodu, gdy w trakcie miesiąca zmieniono sposób jego wykorzystywania

7/27

Odliczenie VAT od ogłoszeń prasowych i wyceny nieruchomości, których sprzedaż jest zwolniona z VAT

31/21

Odliczenie VAT od samochodu osobowego zakupionego w celu wynajmu

13/22

Odliczenie VAT od towarów zakupionych w Polsce, a sprzedawanych i opodatkowanych w innym kraju Unii Europejskiej

18/27

Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji

10/19

Odliczenie VAT z faktur leasingowych dotyczących samochodu osobowego

14/23

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej od nieuczciwego kontrahenta - wyrok NSA i odpowiedź na interpelację poselską

22/22

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej po zakończeniu miesiąca, w którym wykonano usługę

3/25

Odliczenie podatku naliczonego w przypadku otrzymania faktury korygującej dokumentującej skonto

12/31

Odpłatne udostępnienie parkingu pracownikom i innym osobom - opodatkowanie i udokumentowanie

33/27

Odpłatność za korzystanie ze służbowego samochodu a VAT i obowiązek ujęcia w kasie fiskalnej

11/19

Odszkodowanie/kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu a obowiązek wykazania VAT należnego

29/21

Od wydatków na pojazd specjalny nie zawsze można odliczać 100% kwoty VAT

20/27

Okres korekty dla inwestycji w obcym środku trwałym

9/19

Określanie daty sprzedaży na fakturach zbiorczych

9/20

Określenie nazwy towaru na paragonie fiskalnym - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

12/28

Opinia Rzecznika Generalnego w sprawie uznania gmin za podatnika VAT

23/29

Opłata śmieciowa a VAT

13/32

Opłata za zajęcie pasa drogowego - bez VAT a przeniesienie jej na wykonawcę - z VAT

15/20

Opłaty za wysyłkę towaru nie zawsze bez VAT - wyrok NSA

6/19

Opodatkowanie i udokumentowanie usług świadczonych przez lekarzy

18/31

Opodatkowanie kompleksowej usługi budowlano-instalacyjnej

33/28

Opodatkowanie kompleksowej usługi organizacji imprezy okolicznościowej

29/25
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Opodatkowanie kompleksowej usługi restauracyjnej, w ramach której serwowane są napoje - interpretacja indywidualna Ministra
Finansów

7/33

Opodatkowanie nieodpłatnego przekazania towaru, dla którego stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia

29/23

Opodatkowanie sprzedaży samochodu, gdy od wydatków na jego naprawę podatnik odliczył 50% kwoty VAT

26/17

Opodatkowanie sprzedaży według zasad ogólnych zamiast zastosowania odwrotnego obciążenia - rozliczenie VAT

29/18

Opodatkowanie usług gastronomicznych w wyjaśnieniach Ministra Finansów

15/26

Opodatkowanie usług hotelowych i usług dodatkowych

12/35

Opodatkowanie usług kulturalnych - interpretacja ogólna Ministra Finansów

14/31

Opodatkowanie usług noclegowych

2/29

Opodatkowanie usług własnych świadczonych w ramach usługi turystyki

2/31

Opodatkowanie usług związanych ze sportem

17/24

Opodatkowaniu VAT podlega także nieodpłatne przekazanie wytworzonych towarów

18/30

Otrzymane faktury elektroniczne - czy można przechowywać wyłącznie w postaci wydruku?

3/17

Otrzymanie/zapłacenie zaliczki na poczet transakcji rozliczanej w ramach tzw. "odwrotnego obciążenia" - od 1 lipca 2015 r.

27/21

Otrzymanie rabatu pośredniego a obowiązek obniżenia VAT naliczonego przez nabywcę

31/19

Parkowanie samochodu blisko miejsca zamieszkania pracownika a prawo do odliczania 100% VAT - kolejne korzystne orzeczenie WSA

35/24

Porozumienie w sprawie zawarcia kompensaty a ulga na złe długi

23/26

Pośrednictwo w oferowaniu produktów finansowych a zwolnienie z VAT

15/19

Pozostawanie do dyspozycji kontrahenta jako czynność opodatkowana VAT

29/18

Pożyczka udzielona wspólnikom a VAT

10/26

Prawo do odliczenia VAT od wydatków na remont pomieszczeń biurowych, gdy działalność prowadzona jest w domu prywatnym

35/26

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przed dokonaniem rejestracji na VAT

29/16

Prawo do odliczenia VAT z faktury za najem lokalu, gdy czasowo lokal nie jest podnajmowany - wyrok WSA

21/27

Prawo do ulgi na złe długi, gdy dłużnik był w upadłości

33/23

Prawo do zwolnienia z VAT, gdy wynajmowany budynek jest podnajmowany innemu podmiotowi na cele mieszkaniowe

25/28

Prawo gminy do odliczania VAT od wydatków inwestycyjnych związanych z funkcjonowaniem zakładów budżetowych

33/22

Prowadzenie spraw spółki komandytowej za wynagrodzeniem jako czynność opodatkowana VAT - interpretacja indywidualna Ministra
Finansów

22/21

Przejęcie firmy a obowiązek wystawiania korekt do niezapłaconych faktur

3/23

Przekazanie bonów towarowych w ramach promocji firmy

16/25

Przekazanie członkowi rodziny udziału w spółce osobowej - skutki w VAT

17/25

Przekazanie kontrahentowi prezentu - obowiązek wykazania VAT należnego

24/27

Przekazanie wspólnikowi majątku likwidowanej spółki kapitałowej

31/18

Przekazanie wspólnikowi nieruchomości w zamian za udziały jako czynność opodatkowana VAT - uchwała NSA

35/25

Przekroczenie limitu WNT dla kwartalnych informacji podsumowujących

14/24

Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

Str. 12 z 49

Przeliczanie na PLN kwot wyrażonych w walucie obcej - wyrok WSA
Przeliczanie na złote kwot wykazanych w zbiorczej fakturze korygującej

16/21
9/18

Przepisy ograniczające prawo do odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe zgodnie z decyzją Rady UE - wyrok WSA

25/21

Przeznaczenie samochodu prywatnego na cele firmowe a odliczenie VAT od jego zakupu

27/29

Przy sprzedaży przez internet też jest obowiązek przekazania klientowi paragonu fiskalnego

15/24

Przystąpienie do systemu MOSS podatników zwolnionych z VAT ze względu na obroty - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

5/26

Psycholog nie musi obowiązkowo stosować kasy rejestrującej

20/30

Refakturowanie usług na pracowników a kasa fiskalna

12/32

Reklamacja towaru bezpośrednio u producenta - sposób udokumentowania

3/19

Reklamacja towaru przez kontrahenta unijnego

36/24

Rezygnacja z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - skutki w VAT

28/23

Rezygnacja z rozliczania VAT - skutki złożenia aktualizacji VAT-R z opóźnieniem

14/28

Ręczne dopisanie na fakturze numeru rejestracyjnego samochodu a odliczenie VAT

22/27

Rozliczanie VAT od usług świadczonych przez niezależne grupy na rzecz ich członków - pytania prejudycjalne do TSUE

31/20

Rozliczanie VAT przez gminy - wybrane orzeczenia NSA
Rozliczanie VAT przez jednostki organizacyjne gminy
Rozliczanie VAT przez małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne - odpowiedź na interpelację poselską
Rozliczanie VAT w ramach odwrotnego obciążenia a ulga na złe długi
Rozliczanie VAT w ramach tzw. "odwrotnego obciążenia"

5/30
26/20
6/27
10/17
9/24

Rozliczanie VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

29/26

Rozliczanie i dokumentowanie usług turystycznych

11/22

Rozliczenia pomiędzy uczestnikami konsorcjum

16/27

Rozliczenie VAT, gdy otrzymana zaliczka przewyższa ostateczną wartość transakcji

14/21

Rozliczenie VAT, gdy po wpłacie zaliczki klient rezygnuje z zakupu usługi

15/21

Rozliczenie VAT, gdy w trakcie zawieszenia działalności samochód jest wykorzystywany na cele prywatne

36/23

Rozliczenie VAT i podatku dochodowego, gdy usługę wykonano w jednym miesiącu, a zapłatę otrzymano w miesiącu następnym

8/23

Rozliczenie VAT od usługi dzierżawy, gdy dzierżawca remontuje lokal

26/20

Rozliczenie VAT od usługi najmu, gdy płatność za usługę jest rozłożona na raty

23/25

Rozliczenie VAT od usługi zakupionej od kontrahenta zagranicznego

34/25

Rozliczenie dostaw udokumentowanych zbiorczą fakturą

28/26

Rozliczenie faktury korygującej, gdy VAT z faktury pierwotnej nie został odliczony

3/26

Rozliczenie faktury korygującej wystawionej dla kontrahenta unijnego

30/29

Rozliczenie refaktury za usługę telekomunikacyjną

14/22

Rozliczenie zakupu paliwa z wykorzystaniem karty paliwowej
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Samochody osobowe - potwierdzenie zapłaty akcyzy dostępne online - informacja Ministerstwa Finansów

1/25

Serwowanie napoi jako usługa dodatkowa związana z zakwaterowaniem

12/26

Skanowanie faktur papierowych w celu ich przechowywania w formie elektronicznej a zachowanie prawa do odliczenia VAT

27/26

Skorygowanie "pustej" faktury nie zawsze możliwe

28/19

Skutki podatkowe wystawienia faktury na podmiot inny, niż ten, który zakupił towar

12/25

Skutki rozliczenia ulgi na złe długi w nieprawidłowym okresie rozliczeniowym - wyrok NSA

3/16

Skutki sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne

13/24

Skutki wyboru zwolnienia z VAT w trakcie roku podatkowego

20/24

Sposób rozliczenia VAT u nabywcy, gdy do pierwotnej faktury wystawiono fakturę korygującą

7/25

Sposób udokumentowania dostawy wewnątrzwspólnotowej

24/28

Sprzedaż elektroniki - sposób rozliczenia VAT

25/22

Sprzedaż i dzierżawa gruntów rolnych a VAT

19/24

Sprzedaż lokalu użytkowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej

24/23

Sprzedaż rozbudowanej nieruchomości

21/29

Sprzedaż samochodu a obowiązek złożenia aktualizacji druku VAT-26 - interpretacja indywidualna

6/17

Sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej a VAT

30/28

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu a VAT

28/21

Sprzedaż środka trwałego w procedurze VAT marża

21/34

Sprzedaż środków trwałych przez podatnika zwolnionego z VAT

19/23

Sprzedaż towaru wraz z montażem dla kontrahenta unijnego

34/23

Sprzedaż w ramach odwrotnego obciążenia a uzyskanie od nabywcy oświadczenia, że jest podatnikiem

19/21

Sprzedaż wysyłkowa na terytorium UE

17/22

Stawka VAT dla prac budowlanych wykonywanych w budynku wielomieszkaniowym

36/25

Stawka VAT na roboty budowlane/instalacyjne dotyczące budynków mieszkalnych - w wyjaśnieniach Ministra Finansów

11/26

Stawka VAT na sprzedaż domów jednorodzinnych

5/25

Stawka VAT na sprzedaż gruntu o przeznaczeniu mieszanym - wyrok WSA

27/32

Stawka VAT na sprzedaż nieruchomości wybudowanej na gruncie użytkowanym wieczyście

31/27

Stawka VAT na sprzedaż ulepszonego i wydzierżawianego budynku

25/26

Szkolenia finansowane ze środków publicznych a zwolnienie z VAT

10/20

Świadczenia finansowane częściowo z ZFŚS

33/24

Świadczenie usług najmu a obowiązek stosowania kasy fiskalnej w 2015 r.

4/21

Świadczenie usług na podstawie umowy zlecenia jako czynność opodatkowana VAT - wyrok NSA

6/18

TSUE rozstrzygnie, czy przeniesienie własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe podlega VAT
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TSUE rozstrzygnie, czy stosowanie stawki podstawowej na e-booki nie narusza zasady neutralności VAT

25/20

TSUE rozstrzygnie, jak opodatkować usługi likwidacji szkód ubezpieczeniowych

19/31

TSUE rozstrzygnie, jak rozliczać VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

11/28

Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury

28/29

Terminy rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu w kasie rejestrującej w 2015 r.

5/27

Terminy wystawiania faktur w przypadku usług szkoleniowych

3/23

Towary sprzedawane przez rolników i od nich nabywane

33/34

Udokumentowanie WDT w przypadku transportu koleją

1/27

Udokumentowanie sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem automatu i ujęcie jej w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

2/32

Udokumentowanie sprzedaży towarów/usług dla osób prywatnych, opodatkowanej różnymi stawkami VAT

31/24

Udzielenie licencji - ustalanie terminu powstania obowiązku podatkowego w VAT

14/25

Ulga na zakup kasy fiskalnej u podatnika korzystającego ze zwolnienia z VAT
Ulga na zakup kasy rejestrującej, która została zgłoszona jako rezerwowa
Ulga na złe długi, gdy VAT od transakcji rozliczył nabywca w ramach odwrotnego obciążenia

8/26
27/31
3/25

Ulga na złe długi, gdy dłużnik jest w upadłości - postanowienie NSA

11/18

Ulga na złe długi, gdy między kontrahentami istnieją powiązania kapitałowe lub majątkowe - od 1 lipca 2015 r.

23/23

Ulga na złe długi, gdy wierzyciel otrzymał zapłatę już po likwidacji działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna

2/33

Usługa wymiany waluty tradycyjnej na wirtualną (bitcoiny) jest zwolniona z VAT - wyrok TSUE

34/28

Usługi biur rachunkowych - w pytaniach Czytelników

10/21

Usługi doradcze świadczone dla kontrahenta zagranicznego a zwolnienie z VAT

10/23

Usługi kompleksowe - kiedy opodatkować razem, a kiedy osobno każdą czynność?

21/32

Usługi najmu turystycznego świadczone dla osób prywatnych a obowiązek stosowania kasy rejestrującej

16/28

Usługi zleceniobiorcy a ustalanie marży od usługi turystyki

18/28

Usługi związane z udzielaniem pożyczek a zwolnienie z VAT

32/27

Ustalanie kraju, w którym nabywca usługi ma siedzibę/miejsce zamieszkania

8/28

Ustalanie limitu zwolnienia z VAT, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i zwolnione przedmiotowo z VAT

22/24

Ustalenie momentu otrzymania faktury przesłanej drogą elektroniczną

12/30

Uwzględnianie marż ujemnych przy ustalaniu podstawy opodatkowania usług turystyki - interpretacja ogólna Ministra Finansów

36/29

Użyczenie nieruchomości na cele mieszkaniowe innemu podmiotowi

22/28

Użyczenie żonie nieruchomości będącej majątkiem odrębnym

24/24

VAT marża - podstawa opodatkowania

29/29

VAT od otrzymanego odszkodowania

22/26

VAT od robót budowlanych domów mieszkalnych

17/20

VAT od samochodów - wybrane wyjaśnienia organów podatkowych
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Warunki odliczania 100% kwoty VAT od wydatków na pojazdy specjalne i amortyzacja takich pojazdów

33/35

Wniosek o zwrot nadpłaty po wyroku TSUE a przedawnienie - wyrok NSA

26/25

Wykup samochodu z leasingu w celu odsprzedaży a prawo do odliczenia VAT - pytanie z forum internetowego (www.forum.gofin.pl)

4/24

Wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie najmu - obowiązek rozliczenia VAT

20/29

Wynajem garażu dla pojazdu służbowego - odliczenie VAT

30/27

Wynajem mieszkań przeznaczonych początkowo do odsprzedaży a korekta odliczonego VAT

13/28

Wynajem samochodu pracownikowi a prawo do odliczania 100% kwoty VAT od wydatków na ten pojazd - wyrok WSA

21/28

Wystawienie faktury korygującej, gdy następuje zmiana nabywcy towaru

4/22

Wystawienie faktury lub uznanie reklamacji, gdy klient zgubił paragon fiskalny

9/21

Wystawienie korekty faktury zwiększającej wartość należności a ulga na złe długi

9/26

Wywóz towaru do magazynu znajdującego się poza terytorium UE i dalsza jego sprzedaż

18/26

Zakończenie najmu samochodu a konieczność złożenia aktualizacji druku VAT-26

26/18

Zakup/sprzedaż towaru w ramach transakcji trójstronnej - wykazanie w deklaracji VAT i w informacji podsumowującej

19/26

Zakup na terytorium kraju towaru od kontrahenta spoza UE

22/29

Zakup samochodu na umowę kupna-sprzedaży a obowiązek wykazania WNT

24/28

Zakup samochodu od podatnika unijnego - rozliczenie VAT

13/25

Zakup samochodu w ramach WNT a obowiązek złożenia informacji VAT-23

4/19

Zakup towaru od kontrahenta spoza UE, gdy odprawa celna została dokonana poza Polską

24/29

Zakup towaru od kontrahenta unijnego i jego odsprzedaż firmie leasingowej

21/33

Zakup towaru od kontrahenta z siedzibą poza UE, gdy towar jest przywożony do Polski z kraju unijnego

32/34

Zakup towaru w Polsce od kontrahenta z UE

35/28

Zakup usługi ubezpieczeniowej od kontrahenta zagranicznego

36/28

Zakupy od rolników ryczałtowych - odliczanie VAT u nabywców produktów rolnych

18/20

Zamieszczanie wyrazów "metoda kasowa" na fakturze dokumentującej czynności zwolnione z VAT
Zaniżona wartość sprzedawanego towaru
Zasady przeliczania na złote VAT należnego, gdy na poczet dostawy otrzymano zaliczkę w walucie obcej

3/27
24/20
6/20

Zastosowanie zwolnienia z VAT do sprzedaży nieruchomości, która była odpłatnie udostępniana innym podmiotom

12/27

Zmiana przeznaczenia inwestycji przed oddaniem środka trwałego do używania a korekta VAT

20/28

Zmiana przeznaczenia samochodu na demonstracyjny i późniejsza jego sprzedaż a korekta odliczonego VAT

33/31

Zmiana terminu płatności - czy trzeba skorygować fakturę?

32/33

Zmiany konstrukcyjne w pojeździe, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne - sposób rozliczania VAT

27/27

Zmiany konstrukcyjne w samochodzie a obowiązek korekty odliczonego VAT - interpretacja indywidualna

1/23

Zwolnienia ze stosowania kas rejestrujących w 2015 r.

3/20
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Zwolnienie z VAT dla biur rachunkowych - kolejne wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

17/19

6. Podatek dochodowy od osób prawnych
100% zaliczka na poczet przyszłej dostawy towarów a przychód

27/40

Bezgotówkowe rozliczenie szkody komunikacyjnej na przełomie roku

12/36

Brak wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu przez osobę będącą wspólnikiem innej spółki

3/29

Członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej pełniący funkcję bez wynagrodzenia

15/33

Czy gmina ma obowiązek dokumentowania transakcji zawieranych ze spółką gminną?

32/41

Czynsz za najem lokalu, który nie jest wykorzystywany w działalności a koszty podatkowe - interpretacja organu podatkowego

13/37

Czy przechowywanie w formie elektronicznej dokumentów otrzymanych w formie papierowej wpływa na prawo ujęcia wydatku
w kosztach uzyskania przychodów?

25/30

Czy przy określaniu wielkości zadłużenia wobec podmiotu powiązanego uwzględnia się zapłacone w tym dniu zobowiązanie?

18/36

Czy spółka z o.o. prowadząca gospodarkę zasobami mieszkaniowymi może korzystać ze zwolnienia z podatku?

15/39

Czy terminowo płacone składki ZUS od wynagrodzeń pracowników, w części finansowanej przez pracodawcę, mogą być kosztem
podatkowym w dacie ich zapłaty?

9/31

Czy zaliczka na wydatki komornicze jest kosztem uzyskania przychodu?

28/37

Darowizna otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

3/35

Data przychodu przy umowie agencyjnej

3/33

Data zaliczenia do kosztów straty w środkach obrotowych

31/36

Data zaliczenia odpisów na ZFŚS do kosztów uzyskania przychodów

23/33

Dniem poniesienia kosztu pośredniego jest dzień, na który dany wydatek został ujęty w księgach rachunkowych jako koszt interpretacja indywidualna

7/35

Dodatkowa ilość towaru otrzymana tytułem rekompensaty

35/38

Do jakiej wysokości składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców mogą być kosztem podatkowym?

13/43

Dokumentacja podatkowa cen transferowych

20/36

Dokumenty otrzymane w formie papierowej, przechowywane w formie elektronicznej a koszty uzyskania przychodów - interpretacja
indywidualna

9/28

Dotacja na prowadzenie szkół

29/37

Dywidenda wypłacona po terminie a przychód z nieodpłatnych świadczeń w spółce wypłacającej dywidendę

25/35

Dywidenda wypłacona w formie rzeczowej

34/39

Import usług w postaci licencji na nadawanie programu TV

1/36

Jakiego rodzaju kosztem podatkowym są czynsze najmu pomieszczeń podnajmowanych innym podmiotom?

10/32

Jaki kurs waluty przyjąć do obliczenia podatku od należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom? - interpretacja organu
podatkowego

14/32

Jak podatkowo i bilansowo kwalifikować środki otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego?

22/34

Jak podatkowo rozliczyć otrzymane przez sprzedawcę "bonusy" od producenta?
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Jak przeliczyć na złote i ubruttowić przychód podmiotu zagranicznego?

28/39

Kara umowna z tytułu nieterminowej dostawy towarów a koszty podatkowe

2/37

Kara zapłacona w związku z rozwiązaniem umowy z firmą windykacyjną a koszty uzyskania przychodów

34/37

Kary umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu usługi mogą być kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego

18/34

Kiedy odsetki od pożyczki udzielonej przez wspólnika spółka może zaliczyć do kosztów w pełnej wysokości?

8/40

Kiedy opłaty środowiskowe zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

29/36

Korekta zaniżonych odpisów amortyzacyjnych

2/38

Koszt wytworzenia programu komputerowego

4/31

Koszty najmu samochodu a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

17/30

Koszty procesowe i egzekucyjne uwzględniane przy dokumentowaniu nieściągalności należności protokołem sporządzanym przez
podatnika - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

34/29

Koszty przegranego procesu z pracownikiem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów

17/35

Koszty usunięcia wad związane z rękojmią i gwarancją prac budowlanych

24/37

Koszty wynagrodzeń prezesa spółki zatrudnionego na umowę o pracę

11/33

Koszty wynajmu samochodu zastępczego

18/38

Koszty związane z otrzymaniem przez spółkę wkładu niepieniężnego

35/37

Koszty związane ze zmianą formy prawnej prowadzenia działalności

23/36

Kurs waluty do przeliczenia limitu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego

35/40

Kwota VAT należnego od aportu zwracana wspólnikowi wnoszącemu aport nie stanowi przychodu podatkowego dla tego wspólnika wyrok WSA

23/31

Metody szacowania cen transferowych

21/44

Ministerstwo Finansów wydało broszurę informacyjną, w której wyjaśnia nowe zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do
kosztów podatkowych

5/33

Moment podatkowego ujęcia kosztu pośredniego nie zależy od jego ujęcia jako koszt w księgach - kolejny wyrok NSA

13/33

Moment potrącenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami poniesionych po sporządzeniu sprawozdania finansowego Minister Finansów zmienił interpretację organu podatkowego

19/33

Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu kary umownej

20/33

Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu usługi budowlanej

13/41

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży nieruchomości

35/41

Moment ujęcia czynszu inicjalnego zależy od sposobu rozliczania go w kosztach dla celów bilansowych - Ministerstwo Finansów nie
zmienia zdania pomimo innych orzeczeń NSA

25/33

Moment ujęcia w kosztach podatkowych premii uznaniowej

27/35

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników produkcyjnych

29/31

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość należności

24/41

Moment zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów na skutek braku zapłaty za fakturę
Możliwość odliczenia w Polsce podatku nienależnie pobranego w innym państwie
Możliwość rozliczania przez akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej strat poniesionych przez taką spółkę
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Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych należności, których nieściągalność udokumentowano postanowieniami z poprzednich lat interpretacja indywidualna

5/35

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych straty ze zbycia przedawnionej wierzytelności

28/33

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku u źródła zapłaconego za kontrahenta zagranicznego

36/35

Nagrody, upominki przekazywane kontrahentom w ramach sprzedaży premiowej a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu
podatkowego
15/28
Nagrody dla członków zarządu i komisji rewizyjnych związku spółek wodnych a koszty uzyskania przychodów

26/33

Nagrody dla pracowników wypłacone z zysku netto nie stanowią kosztów uzyskania przychodów spółki - interpretacja indywidualna
Nagrody i premie dla pracowników z zysku netto stanowią koszty uzyskania przychodów - uchwała siedmiu sędziów NSA

6/28
20/31

Należność płacona za granicę z tytułu usług świadczonych przez zagraniczne kancelarie prawne

6/30

Niedobory towarów spowodowane ich kradzieżą a koszty uzyskania przychodów

30/33

Nie każda 100% zaliczka powoduje obowiązek wykazania przychodu podatkowego - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

26/29

Nieodpłatne poręczenie kredytu udzielone przez udziałowca spółki (gminę) stanowi dla tej spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń

25/32

Niepodlegający odliczeniu VAT od paliwa do firmowego samochodu osobowego używanego do jazd prywatnych pracowników a koszty
podatkowe pracodawcy

21/37

Nie wszystkie wydatki na organizację targów mogą być kosztem uzyskania przychodów - wyrok WSA

24/30

Niezapłacone faktury dokumentujące koszty bezpośrednio związane z przychodami a przepisy o zatorach płatniczych

8/35

Niezapłacone kary i odszkodowania a koszty uzyskania i obowiązek ich korekty

15/31

Nowe uregulowania dotyczące dokumentowania cen transferowych

34/31

Odpis aktualizujący należność od kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów i wycena bilansowa

8/38

Odpis na fundusz remontowy dokonany od lokalu użytkowego stanowi koszt podatkowy spółdzielni mieszkaniowej - interpretacja
ogólna Ministra Finansów

14/33

Odpisywanie w koszty bilansowe i podatkowe należności o niskiej wartości - raz jeszcze

35/43

Odpisywanie wartości towarów w koszty na dzień ich zakupu a miesięczne zaliczki na podatek dochodowy

24/40

Odpłatne zbycie akcji uzyskanych w trybie datio in solutum

15/35

Odprawy dla zwalnianych pracowników

23/37

Odsetki i różnice kursowe od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy

16/39

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku oszczędnościowym wspólnoty mieszkaniowej a zwolnienie z podatku
dochodowego - interpretacja indywidualna

9/29

Odsetki za nieterminową zapłatę podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu a koszty uzyskania przychodów

27/38

Odszkodowanie otrzymane przez wspólnotę mieszkaniową a zwolnienie z podatku dochodowego

19/40

Odszkodowanie wypłacone za opóźnienia i szkody w transporcie a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna Ministra
Finansów

24/31

Opłata dodatkowa w umowie pożyczki a przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Opodatkowanie dywidendy wypłaconej zagranicznemu wspólnikowi
Organ podatkowy nie może ustalać przychodu na podstawie rynkowej wartości aportu - wyrok NSA
Otrzymanie odszkodowania z tytułu niezapłaconej należności od kontrahenta należy potraktować jak zapłatę należności
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Otrzymanie od ubezpieczyciela zwrotu zapłaconego odszkodowania jest przychodem podatkowym - wyrok WSA

36/31

Otrzymanie środków pieniężnych w ramach odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez lokatora a przychód
podatkowy

29/39

Otrzymanie zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości - skutki w podatku dochodowym

28/35

PCC zapłacony przez spółkę z tytułu wniesienia przez wspólników dopłat nie jest kosztem podatkowym - wyrok NSA

33/38

Płatność w ratach a obowiązek korekty odpisów amortyzacyjnych w związku z niezapłaconym zobowiązaniem

11/30

Podatek od nieruchomości w podmiotach prowadzących działalność zwolnioną i opodatkowaną

6/34

Podatek od wartości dodanej w kosztach uzyskania przychodów

31/34

Podatkowe rozliczenie zakupu wyposażenia na plac zabaw w zakładowym obiekcie socjalnym

19/36

Podatkowe skutki łączenia się spółek

24/35

Podatkowe skutki uzyskania zwrotu wpłaconej składki ubezpieczeniowej

12/37

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. finansowanego środkami spółki

30/32

Po jakim kursie przeliczyć wystawioną fakturę?

33/40

Postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego dotyczące jednej wierzytelności dokumentuje nieściągalność innych
wierzytelności od tego dłużnika - wyrok WSA

17/26

Pożyczka denominowana walutą obcą

13/44

Pożyczka zaciągnięta w walucie obcej i jej spłata w złotówkach a różnice kursowe

10/31

Proporcjonalne rozliczenie kosztów w jednostce prowadzącej działalność statutową i gospodarczą

4/29

Prowizja przygotowawcza pobrana w związku z kredytem w bieżącym rachunku walutowym a koszty uzyskania przychodów

35/35

Prowizje od kredytu - moment zaliczenia w koszty podatkowo i bilansowo

22/33

Przedawnienie zobowiązania, którego wartość wyłączono z kosztów uzyskania przychodów na skutek braku zapłaty

5/40

Przedawnienie zobowiązań i odsetek a przychód podatkowy

31/32

Przedawnienie zobowiązań przejętych wraz z przedsiębiorstwem

26/35

Przeglądy techniczne - moment ujęcia w kosztach

32/37

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - a złożenie zeznania za przekształconą spółkę

15/30

Przychody i koszty uzyskania przychodów spółki z o.o. z tytułu udziału w spółce jawnej

24/39

Przychody spółdzielni mieszkaniowej z wynajmu garaży a zwolnienie z podatku - wyrok NSA

22/32

Przychody z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym wspólnoty mieszkaniowej a zwolnienie z podatku
dochodowego

21/42

Rabat towarowy - skutki w podatku dochodowym

24/33

Remont domu jednorodzinnego stanowiącego u podatnika wyrób gotowy

6/35

Rozliczenie dla celów CIT kosztów pośrednich dotyczących zarówno działalności gospodarczej, jak i statutowej

33/42

Różnice kursowe w przypadku płatności otrzymywanych za pośrednictwem systemu PayPal

15/36

Skapitalizowane odsetki od kredytu mogą być kosztem podatkowym w dacie ich kapitalizacji - wyrok NSA

18/33

Skapitalizowane odsetki od kredytu zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego a zwolnienie od podatku dochodowego interpretacja Ministra Finansów

30/37
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Składki ZUS w części finansowanej przez pracownika zapłacone z opóźnieniem a koszty podatkowe pracodawcy

16/32

Składki członkowskie na rzecz organizacji działającej na podstawie ustawy o stowarzyszeniach a koszty podatkowe - interpretacja
indywidualna Ministra Finansów

26/30

Sprzedaż podmiotowi powiązanemu niepełnowartościowych produktów po obniżonej cenie

30/36

Sprzedaż przez spółkę z o.o. maszyny rolniczej - artykuł polemiczny

17/32

Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w przypadku oddziału osoby zagranicznej

16/37

Stosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w przypadku straty powodującej ujemną wartość kapitałów własnych spółki z o.o. 10/33
Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności może być kosztem podatkowym - wyrok NSA

13/35

Świadczenia urlopowe wypłacone przez pracodawcę zatrudniającego powyżej 20 pracowników a koszty podatkowe

10/28

Świadczenia urlopowe wypłacone przez pracodawców, którzy zrezygnowali z tworzenia ZFŚS, są kosztem podatkowym - odpowiedź
Ministra Finansów na interpelację poselską

19/35

Termin płatności uzależniony od daty otrzymania faktury a obowiązek korekty kosztów podatkowych w związku z brakiem zapłaty

11/34

Termin zaliczenia kwoty faktury do kosztów uzyskania przychodów

14/35

Transakcje między spółką "córką" a spółką "matką"

9/34

Transakcje między zarejestrowanym w Polsce oddziałem zagranicznej firmy a centralą

7/38

Tylko wydatki, które wykazują związek z przychodem, mogą być kosztem podatkowym

7/37

Uchylenie przepisów o korekcie kosztów na skutek nieterminowej zapłaty zobowiązania - u podatników CIT, których rok podatkowy jest
inny niż kalendarzowy
29/34
Udokumentowanie nieściągalności należności po przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w jednoosobową spółkę z o.o.

22/35

Udokumentowanie usługi protokołem zdawczo-odbiorczym nie jest wystarczające do zaliczenia wydatku w koszty

5/37

Ujęcie w kosztach podatkowych opłaty prolongacyjnej zapłaconej w związku z rozłożeniem na raty zaległości podatkowej

25/37

Ujęcie w kosztach podatkowych polisy dotyczącej poprzedniego roku

9/32

Umowa pożyczki - jak liczyć wartość transakcji?

5/37

Usługi doradcze ponoszone w celu pozyskania dotacji a koszty uzyskania przychodów

32/38

Usługi rozliczane w cyklach tygodniowych

14/37

Usługi świadczone przez członka zarządu na rzecz spółki

20/32

Używanie cudzych pomieszczeń bez zapłaty z tego tytułu wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń

10/29

W jaki sposób podatnicy CIT mogą rozliczać straty z kilku lat podatkowych?

8/32

W którym momencie nagroda roczna dla pracowników stanowi koszt uzyskania przychodów? - interpretacja organu podatkowego

32/35

W którym momencie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia?

24/42

Warranty subskrypcyjne wydawane dla kierownictwa w ramach programu motywacyjnego

21/41

Wpływ korekty zeznania podatkowego na wysokość zaliczek na podatek dochodowy płaconych w uproszczonej formie

7/40

Wpływ na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach a kurs waluty obcej stosowany do tej wyceny

21/39

Wpływ należności od kontrahenta w walucie obcej na rachunek złotówkowy a różnice kursowe

31/29

Wybór metody podatkowego rozliczania odsetek od pożyczek
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Wydatki na jubileusz spółdzielni mieszkaniowej a koszty uzyskania przychodów

33/44

Wydatki na katering oraz na zakup artykułów spożywczych a koszty uzyskania przychodów

36/33

Wydatki na kupno jachtu nie mogą być kosztem podatkowym

22/38

Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników i członków ich rodzin mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów interpretacja organu podatkowego

17/29

Wydatki na poczęstunek dla kontrahentów i pracowników mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów - interpretacja
organu podatkowego

22/31

Wydatki na sponsoring a koszty podatkowe sponsora

26/32

Wydatki na wyposażenie i utrzymanie placu zabaw ponoszone przez wspólnotę mieszkaniową

32/42

Wydatki ponoszone na posiedzenia rady nadzorczej

35/42

Wydatki w podróży udokumentowane zapłatą z karty kredytowej - możliwość zaliczenia w koszty

27/37

Wydatki związane z dzierżawionymi samochodami osobowymi a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego

16/31

Wydatki związane z organizacją imprezy integracyjnej dla pracowników i osób im towarzyszących a koszty uzyskania przychodów

28/31

Wydatki związane z wypłatą dywidendy oraz z wypełnianiem obowiązków ustawowych spółki a koszty uzyskania przychodów - wyrok
NSA

27/33

Wydatki związane z zakupem akcji, są kosztem podatkowym dopiero w momencie sprzedaży tych akcji - wyrok NSA

21/36

Wydruk z MSiG postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego a udokumentowanie nieściągalności wierzytelności interpretacja indywidualna

4/26

Wynagrodzenia i składki sfinansowane z FGŚP a koszty uzyskania przychodów

6/32

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu

35/40

Wynagrodzenie za pracę świadczoną przez wspólników na rzecz spółki kapitałowej a koszty uzyskania przychodów tej spółki

8/34

Wypłata nagród z dochodu po opodatkowaniu a koszty uzyskania przychodów pracodawcy - uchwała siedmiu sędziów NSA

35/32

Wystawienie weksla własnego przed upływem terminów określonych w przepisach o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym a obowiązek
korekty kosztów podatkowych
19/38
Zakup telefonów opłaconych kartami podarunkowymi

14/36

Zakup towaru w walucie obcej a kurs przyjęty do jego wyceny na potrzeby CIT i ustawy o rachunkowości

13/38

Zaliczanie w koszty uzyskania przychodu noty z ZAiKS-u

11/36

Zaliczenie do kosztów prowizji zapłaconej z tytułu otrzymanej gwarancji spłaty kredytu

34/36

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów należności w związku z jej umorzeniem

18/39

Zaliczenie do podatkowych kosztów produkcji w toku

23/34

Zaliczka na poczet wykonania usług a podatkowy przychód

4/27

Zapłacone odsetki z tytułu nieterminowego regulowania opłat za użytkowanie wieczyste gruntu są kosztem podatkowym - interpretacja
indywidualna

3/36

Zapłata odsetek za zwłokę na rzecz zagranicznego podmiotu - czy potrącać podatek?

10/37

Zasiedzenie nieruchomości - skutki w podatku dochodowym

33/41

Zawiadomienie o kwartalnym rozliczaniu zaliczek na podatek dochodowy przez spółkę rozpoczynającą działalność

10/35

Zobowiązanie niesłusznie spisane w poprzednim roku jako przedawnione - podatki i ewidencja księgowa

16/34
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Zwolnienie w podatku dochodowym dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego

12/38

Zwolnienie z podatku od nieruchomości a przychód podatkowy

9/36

Zwrot wynagrodzeń nienależnie wypłaconych radzie nadzorczej oznacza konieczność skorygowania kosztów podatkowych wstecz interpretacja organu podatkowego

15/27

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych
100% wpłaty przed wykonaniem usługi a moment powstania przychodu z działalności gospodarczej

10/45

Aport wniesiony do spółki z o.o. przez nierezydenta

9/46

Bezpłatne zakwaterowanie pracowników oddelegowanych do pracy na budowie w innej miejscowości

30/40

Brak ewidencji przebiegu pojazdu używania samochodu do celów prywatnych a przychód w PIT i VAT należny

12/44

Czy dopłata z ZFŚS do wyjazdu dziecka pracownika na "białą szkołę" jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych?

5/45

Czy obliczając zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień można uwzględnić różnice remanentowe?

5/43

Czy opodatkować i oskładkować zwrot kosztów używania przez kierownika budowy prywatnego pojazdu do celów służbowych?

33/46

Czy przedsiębiorca opodatkowany kartą podatkową może świadczyć usługi na rzecz osób prawnych?

24/51

Czy spółki jawne, których wspólnikami są te same osoby, mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej od 1 stycznia
2015 r.?

4/35

Czy wydatek udokumentowany tylko fakturą zaliczkową można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów?

1/43

Czy zapomoga wypłacona pracownikowi z powodu choroby dziecka jest wolna od podatku dochodowego?

25/43

Darowizna na rzecz rady rodziców w szkole

30/42

Dojazd członków zarządu/rad nadzorczych na posiedzenia tych organów a zwolnienie z PIT - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

9/37

Dopłata do wypoczynku dzieci a zwolnienie od podatku dochodowego - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

10/39

Działalność gospodarcza prowadzona samodzielnie i w formie spółki komandytowej - rozliczenie podatku dochodowego od osób
fizycznych

32/50

Działy specjalne produkcji rolnej a obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku 2016

35/46

Jakie wydatki można uznać za poniesione na własne cele mieszkaniowe i uwzględniać przy ustalaniu dochodu zwolnionego z PIT? wybrane zagadnienia

4/42

Jak liczyć limit przychodów uprawniający do opodatkowania ryczałtem przy dwóch rodzajach działalności? - interpretacja indywidualna

4/45

Jak ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury prognozujące zużycie gazu?

3/39

Kiedy darowizna opodatkowana jest PIT, a kiedy podatkiem od spadków i darowizn?

12/41

Kiedy można prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów wyłącznie w formie elektronicznej?

27/46

Kiedy od przychodów ze zlecenia należy pobrać zaliczkę na podatek, a kiedy podatek ryczałtowy?

23/42

Konsekwencje przekazania pracownikowi informacji PIT-11 bez podpisu płatnika

10/47

Konsumpcja z kontrahentem w czasie podróży służbowej - skutki w podatku dochodowym pracownika

15/43

Koszty noclegu i wyżywienia zwracane zleceniobiorcy a przychód podatkowy
Koszty opinii prawnej w sprawach sporów z pracownikami
Kwota odszkodowania wynikająca z noty obciążeniowej a koszty uzyskania przychodów
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Kwota wolna od podatku - niekonstytucyjna

32/43

Leasing lokalu użytkowego

16/49

Leasing zwrotny u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

20/40

Likwidacja działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę prowadzącego księgę przychodów i rozchodów

29/45

Materiały reklamowe z logo firmy - moment zaliczenia w koszty i VAT należny

16/41

Moment potrącenia kosztów związanych z cesją wierzytelności

9/41

Moment ujęcia przychodu ze świadczenia usług w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

32/48

Moment ustalenia przychodu z ryczałtu za używanie samochodu służbowego dla celów prywatnych

11/40

Nagrody wydane w ramach sprzedaży premiowej mogą być zwolnione z PIT także gdy dotyczą usług - wyrok WSA

3/38

Nagrody wygrane w konkursach, otrzymane przez przedsiębiorcę-osobę fizyczną prowadzącą działalność, podlegają zryczałtowanemu
opodatkowaniu - wyrok NSA

8/42

Najem lokalu wycofanego z działalności gospodarczej małżonków

17/37

Najem samochodu za granicą a prowadzenie "kilometrówki"

10/42

Na podstawie jakiego dowodu ujmować w podatkowej księdze sprzedaż nieudokumentowaną fakturami?

15/41

Niedobór w obcych składnikach majątku

34/47

Nieodliczony VAT z rat leasingowych jako koszt podatkowy

22/42

Nieodpłatna umowa zlecenia z członkiem rodziny

9/39

Nieodpłatne noclegi opłacone przez pracodawcę a przychód u pracownika - wyrok NSA

6/37

Nieterminowa zapłata za fakturę a korekta kosztów uzyskania przychodów i VAT

8/43

Nie wszystkie świadczenia otrzymane przez pracowników stanowią przychód ze stosunku pracy - Minister Finansów zmienił stanowisko
organów podatkowych
34/41
Nie zawsze w wyniku sprzedaży środka trwałego powstanie przychód z działalności gospodarczej

27/42

Nowe zasady ustalania przychodu ze zbycia składników majątku niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych - interpretacja
indywidualna

9/37

Obowiązek sporządzenia spisu z natury przez podatnika prowadzącego księgę przychodów i rozchodów

35/48

Obowiązki spółki w związku z wypłatą wynagrodzenia dla członka zarządu, który nie jest polskim rezydentem

14/39

Obowiązkowe ubezpieczenie OC opłacone przez pracodawcę za pracownika

19/49

Odliczenie straty podatkowej oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne przez przedsiębiorcę, który jednocześnie uzyskuje dochody ze
stosunku pracy
Odsetki od pożyczek udzielonych spółce przez jej wspólników - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

1/39
19/44

Odszkodowanie otrzymane z ubezpieczenia samochodu, gdy działalność gospodarcza opodatkowana jest ryczałtem ewidencjonowanym 22/43
Odszkodowanie za firmowy składnik majątku otrzymane po zakończeniu działalności a przychód

12/40

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

17/40

Opłata za polisę OC na przełomie 2 lat u prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

20/44

Opłaty bankowe - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

24/50

Opodatkowanie i oskładkowanie dochodów pracowników wysłanych do pracy w Niemczech

14/43
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Opodatkowanie nagrody uzyskanej przez przedsiębiorcę w konkursie

16/43

Opodatkowanie odsetek otrzymanych za nieterminową zapłatę czynszu najmu prywatnego rozliczanego ryczałtem ewidencjonowanym

23/46

Opodatkowanie przychodów osiąganych przez inkasentów od spółki wodnej

4/40

Opodatkowanie przychodów z tytułu wynajmu domków rekreacyjnych

23/41

Opodatkowanie przychodów z udostępnienia miejsca na stronie internetowej - wyjaśnienie Ministra Finansów

28/41

Opodatkowanie w formie karty podatkowej - wybrane zagadnienia

36/40

Opodatkowanie zwrotu zawieszonych emerytur - odpowiedź na interpelację poselską

14/48

Oświadczenie o sposobie opodatkowania najmu lokalu należącego do majątku wspólnego małżonków

25/47

Otrzymanie przez wspólnika środków pieniężnych likwidowanej spółki jawnej a powstanie przychodu podatkowego

26/44

Parkowanie służbowego samochodu przed domem pracownika a przychód ze stosunku pracy

4/37

Pełnienie obowiązków społecznych lub obywatelskich jako przychód z działalności wykonywanej osobiście

23/44

Poczęstunki i posiłki podczas spotkań biznesowych a koszty podatkowe

28/42

Podatek dochodowy i VAT od wynajmu budynku znajdującego się na terenie gospodarstwa rolnego

31/43

Podatek od środków transportowych a koszty uzyskania przychodów

33/49

Podatek od wartości dodanej zapłacony w zagranicznym urzędzie jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego

13/45

Polisa ubezpieczeniowa od utraty dochodu a koszt podatkowy - wyrok WSA

27/43

Potrącenie kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej od podatku u pracownika zatrudnionego przez kilku pracodawców

19/46

Powypadkowa naprawa samochodu - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

24/48

Prezenty związane ze świadczeniem usług jako nagrody w sprzedaży premiowej - wyrok NSA

22/45

Prowadzenie działalności gospodarczej indywidualnie i w formie spółki cywilnej - wybór sposobu opodatkowania

20/47

Prywatny najem lokalu wykorzystywanego wcześniej w działalności gospodarczej

18/44

Przejęcie pracowników a obowiązki płatnika sporządzającego deklarację PIT-4R i informacje PIT-11

30/43

Przekazanie samochodu z firmy żony do firmy męża

30/44

Przelew środków pieniężnych z firmowego rachunku walutowego na prywatne konto walutowe a różnice kursowe

2/46

Przeznaczenie pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na zakup działki pod budowę domu a ulga w PIT

6/43

Przychody menedżera, także odszkodowanie za zakaz konkurencji zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście

22/39

Przychody należne u syndyka prowadzącego działalność gospodarczą

12/45

Przychody sportowca jako przychody z działalności gospodarczej - uchwała NSA

26/47

Przychód ze sprzedaży książek jako przychód z praw majątkowych - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

14/49

Refundacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS otrzymana z urzędu pracy w związku z realizacją bonu zatrudnieniowego

29/41

Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

7/42

Rozliczanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
Rozliczanie najmu prywatnego nieruchomości należącej do majątku wspólnego małżonków
Rozliczanie podatku dochodowego i VAT, gdy klienci nie regulują swoich zobowiązań
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Rozliczanie przychodów i kosztów podatkowych u wspólników spółki osobowej - wyrok NSA

24/42

Rozliczanie wspólnych mediów dla lokali wykorzystywanych w działalności gospodarczej i wynajmowanych prywatnie

15/40

Rozliczenie niani w zeznaniu PIT-36 za 2014 r.

10/48

Rozliczenie podatkowe prywatnych wyjazdów zleceniobiorców

26/38

Rozliczenie przychodu pracownika za korzystanie z samochodu służbowego, gdy wynagrodzenie wypłacane jest do 10. dnia miesiąca
następnego

26/37

Rozpoznanie przychodu przy usługach ciągłych wynikających z umowy

13/47

Rozrachunki w walucie obcej u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

7/45

Rząd przyjął projekt ustawy zmieniającej zasady ustalania przychodów (dochodów) z nieujawnionych źródeł

2/43

Samochód firmowy całkowicie zniszczony w wypadku drogowym - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

33/47

Samochód służbowy udostępniany odpłatnie osobie niebędącej pracownikiem

12/42

Sfinansowanie pracownikom wysłanym w podróż służbową szczepień ochronnych i lekarstw przeciw chorobom tropikalnym

16/47

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone za byłych pracowników

33/45

Składki płacone do KRUS przez rolnika prowadzącego działalność gospodarczą a rozliczenie podatku dochodowego

18/42

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

13/50

Spis z natury u podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów

6/38

Spółka jawna jako podmiot powiązany ze swoim wspólnikiem

3/41

Sprzedaż majątku polikwidacyjnego spółki osobowej jako przychód z działalności gospodarczej - wyrok WSA

17/36

Sprzedaż nieruchomości i rozliczenie z byłym małżonkiem

17/45

Sprzedaż nieruchomości po wycofaniu jej z działalności gospodarczej

6/40

Sprzedaż samochodu przez spółkę cywilną żonie jednego ze wspólników

29/43

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, gdy podatnik zmieniał zasady opodatkowania

2/50

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej, niezaliczonego do środków trwałych

27/44

Sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej - skutki w PIT

5/41

Sprzedaż samochodu wykupionego po zakończeniu leasingu operacyjnego - Minister Finansów zmienił stanowisko organów
podatkowych

19/42

Sprzedaż samochodu wykupionego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego

36/45

Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne podatnika

11/42

Sprzedaż towarów pomiędzy firmami małżonków prowadzących odrębną działalność gospodarczą

2/47

Strata na sprzedaży akcji

9/40

Straty wynikłe na skutek kradzieży dokonanej przez pracownika nie zawsze mogą być kosztem uzyskania przychodów - wyrok WSA

13/46

Szczepienia dla pracowników pracujących w szczególnych warunkach a PIT

29/40

Szkolenie z imprezą integracyjną bez przychodu

20/43

Świadczenie wypłacone z ZFŚS po ustaniu stosunku pracy a podatek dochodowy od osób fizycznych
Termin złożenia deklaracji PIT-6/PIT-6L przez podatników uzyskujących dochody z działów specjalnych produkcji rolnej
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Towary handlowe otrzymane w ramach darowizny przedsiębiorstwa jako koszt podatkowy

14/46

Ubezpieczenie OC członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

21/51

Ubezpieczenie samochodu wliczone w ratę leasingu a koszt uzyskania

36/43

Udokumentowanie zakupu towaru przez internet oraz kwalifikowanie przychodów z najmu - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

4/33

Udostępnienie zleceniobiorcy składnika majątku w celu wykonania zlecenia - skutki w podatku dochodowym

22/41

Udział pracowników i innych osób w pikniku a przychód z nieodpłatnych świadczeń

23/39

Ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów związanych z najmowanym lokalem

30/46

Ujęcie zakupu paliwa za granicą w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

12/39

Ujmowanie w księdze przychodów i rozchodów wydatków na samochody

10/40

Ulga mieszkaniowa - wybrane zagadnienia

31/38

Umowy dożywocia bez skutków w PIT - zmiana stanowiska organów podatkowych

29/48

Uregulowanie zobowiązania wobec wspólnoty mieszkaniowej poprzez wykonanie prac porządkowych

16/45

Usługi świadczone pomiędzy powiązanymi ze sobą spółkami jawnymi

28/45

Ustalenie wysokości przychodu, gdy nieruchomość została sprzedana na licytacji - wyrok NSA

25/48

Ustalenie wysokości przychodu z działalności gospodarczej, gdy usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej
w innym kraju UE

2/52

Uzyskanie bezpłatnej porady prawnej a podatek dochodowy od osób fizycznych

11/50

Używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych

34/44

VAT od aportu zwracany wspólnikowi a przychód podatkowy - wyrok WSA

11/38

Wniesienie aportu do spółki z o.o. - skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych

28/47

Wpłata na pokrycie straty spółki cywilnej dokonana przez ustępującego wspólnika

32/45

Wycieczka dla pracowników oraz członków ich rodzin

26/40

Wycofanie lokalu mieszkalnego z działalności i przeznaczenie go na wynajem - skutki podatkowe

26/46

Wydatki na lokal dzierżawiony od męża jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego

15/46

Wydatki na media w kosztach podatkowych, gdy działalność gospodarcza prowadzona jest w użyczonym lokalu

9/44

Wydatki na remont pomieszczeń niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych

34/48

Wydatki na studia podyplomowe przedsiębiorcy jako koszty podatkowe

17/43

Wydatki na szkolenie przedsiębiorcy w kosztach podatkowych

11/45

Wydatki poniesione na opłacenie udziału pracownika w szkoleniu - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

21/49

Wydatki poniesione w związku z wadliwym wykonaniem usługi nie mogą być kosztem podatkowym

23/40

Wynagrodzenia wpłacane na rachunek bankowy - moment powstania przychodu u pracownika, zleceniobiorcy, menedżera

8/47

Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - składki ZUS i rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

24/44

Wynagrodzenie prokurenta - zasady odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

7/47

Wypłata z kapitału zapasowego spółki komandytowej, powstałej z przekształcenia spółki z o.o. a przychód wspólników - interpretacja
indywidualna

2/44
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Zaliczanie przez spadkobiercę do kosztów wydatków poniesionych przez spadkodawcę

1/49

Zaliczenie do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności

31/41

Zaliczka na usługi doradcze na pozyskanie środków unijnych

36/46

Zapewnienie pracownikom dowozu do/z pracy a zwolnienie z PIT

31/49

Zapłata podatku od przychodów z najmu prywatnego otrzymanych po śmierci małżonka

17/46

Zapłata przedawnionego zobowiązania za dostawę towarów - skutki w podatku dochodowym

21/47

Zatrudnienie w spółce jawnej pełnoletniego dziecka wspólników - skutki w podatku dochodowym i składkach ZUS

31/46

Zawarcie umowy dożywocia nie wywołuje żadnych skutków w PIT

1/47

Zawiadomienie urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi podatkowej przez biuro rachunkowe

6/42

Zmiana proporcji udziału w zysku spółki komandytowej po zakończeniu roku a rozliczenie przez wspólników podatku dochodowego za
ten rok

25/45

Zmiana stanowiska organów podatkowych w sprawie opodatkowania noclegów pracowników mobilnych

21/46

Zniesienie współwłasności samochodów wykupionych po leasingu operacyjnym przez wspólników spółki cywilnej

25/40

Zorganizowanie przez pracodawcę spotkania integracyjnego a przychód pracowników

17/42

Zwolnienie z PIT bezpłatnej pomocy prawnej uzyskanej przez osoby niezamożne - informacja Ministerstwa Gospodarki

5/47

Zwolnienie z PIT kosztów podróży, gdy zlecenie wykonywane jest w innej miejscowości, niż miejscowość zamieszkania zleceniobiorcy

13/49

Zwrot dla zleceniobiorcy lub członka rady nadzorczej kosztów używania samochodu prywatnego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

2/42

Zwrot pracownikom mobilnym wydatków na wyżywienie, noclegi i innych związanych z podróżami - interpretacja Ministra Finansów

35/44

Zwrot pracownikowi będącemu w podróży służbowej faktycznych kosztów wyżywienia a przychód podatkowy

18/40

8. Inne podatki i opłaty
Agroturystyka w kilku budynkach - podatek od nieruchomości
Budowla użytkowana, lecz niewpisana do ewidencji a podatek od nieruchomości
Budowla wykorzystywana na działalność gospodarczą i inną a podatek od nieruchomości

9/49
18/46
6/45

Budowla zamortyzowana przed aktualizacją z 1995 r. - podatek od nieruchomości

35/49

Budynek częściowo użytkowany - podatek od nieruchomości

32/51

Grunt rolny i budynek w dzierżawie - jaki podatek?

18/48

Grunt w działalności non profit - podatek od nieruchomości

17/47

Obrót kwalifikowanym materiałem siewnym - podatek od nieruchomości

12/50

PCC od zniesienia współwłasności budynku
Parking przy budynku - podatek od nieruchomości

3/46
18/47

Powiększenie gospodarstwa rolnego a zwolnienie z podatku rolnego

9/50

Przekształcenie spółek a podatek od środków transportowych

3/47

Przewłaszczenie na zabezpieczenie - kto płaci podatek od nieruchomości?

2/54
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Ulga inwestycyjna w podatku rolnym a pomoc publiczna

12/49

Upadłość a podatek od nieruchomości

2/53

Zakup przedmiotów kolekcjonerskich a PCC

17/48

Zwiększenie kapitału w spółce osobowej a obowiązek zapłaty PCC

1/49

9. Środki trwałe
Amortyzacja budynku wykorzystywanego do celów prywatnych i prowadzonej działalności

6/50

Amortyzacja licencji na programy komputerowe

20/51

Amortyzacja samochodu osobowego nabytego na współwłasność

13/54

Amortyzacja samochodu osobowego używanego sporadycznie na potrzeby firmy - interpretacja indywidualna

4/46

Amortyzacja sezonowa środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w trakcie roku

15/49

Amortyzacja składnika majątku będącego uprzednio inwestycją w obcym środku trwałym - interpretacja indywidualna

3/48

Amortyzacja składników majątku przeznaczonych do wynajmu

19/54

Amortyzacja środka trwałego nabytego na kredyt zabezpieczony przewłaszczeniem

12/53

Amortyzacja środka trwałego podczas zawieszenia działalności gospodarczej

8/52

Amortyzacja środków trwałych przejętych w wyniku połączenia podmiotów

22/48

Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej oraz do innych celów

30/54

Amortyzacja używanego sporadycznie programu finansowo-księgowego

11/53

Amortyzacja w jednostce prowadzącej działy specjalne produkcji rolnej opodatkowanej od 1 stycznia 2016 r. na zasadach ogólnych

35/51

Amortyzacja wielostanowiskowej licencji na program komputerowy o wartości przekraczającej 3.500 zł

25/53

Błąd w naliczeniu amortyzacji niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów

27/53

Błędy z lat ubiegłych w ewidencji środków trwałych
Budowa budynku na wynajętym terenie oraz jego amortyzacja
Czy do kosztu wytworzenia nowego budynku zaliczać nieumorzoną wartość wyburzonego starego budynku i koszt wyburzenia?
Czy o jednorazowej amortyzacji trzeba zawiadomić urząd skarbowy?

7/49
20/53
6/49
17/56

Degresywna metoda amortyzacji w kolejnym roku podatkowym

3/52

Drugi rok amortyzacji przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym

4/49

Dzierżawa środka trwałego zakończona jego zakupem
Gwarancyjna wymiana środka trwałego

36/47
9/56

Indywidualna stawka amortyzacyjna przy nabyciu używanego środka trwałego

13/59

Jak ustalić wartość początkową budynku nabytego pierwotnie na cele prywatne, a następnie zmodernizowanego m.in. sposobem
gospodarczym?

15/47

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego dofinansowanego dotacją

23/53

Jednorazowy odpis amortyzacyjny inwestycji w obcym środku trwałym
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Jednorazowy odpis amortyzacyjny nie może być stosowany do nieruchomości

19/55

Jednorazowy odpis amortyzacyjny środka trwałego używanego sezonowo

23/50

Jednorazowy odpis amortyzacyjny w działalności rozpoczynanej przez współmałżonka osoby prowadzącej działalność gospodarczą

34/56

Klasyfikacji środków trwałych należy dokonywać zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem, a nie sposobem wykorzystania przez
podatnika

22/52

Konsekwencje zakupu środka trwałego od nieuprawnionego podmiotu - interpretacja organu podatkowego

12/55

Korekta błędnie przyjętej wartości początkowej środka trwałego

36/53

Korekta błędu nie może skutkować zmianą metody amortyzacji

21/52

Korekty odpisów amortyzacyjnych w związku z otrzymaniem dotacji dokonuje się bieżąco - wyrok WSA

6/46

Korekty odpisów amortyzacyjnych w związku z otrzymaniem dotacji należy dokonać bieżąco - kolejny wyrok NSA

10/51

Koszty amortyzacji i zakupu paliwa z tytułu użytkowania samochodu osobowego stanowiącego środek trwały

14/51

Koszty opłaty patentowej dotyczące części środka trwałego

31/52

Koszty wyceny budynku i gruntu nabytych łącznie a ich wartość początkowa

23/47

Leasing operacyjny - nakłady na montaż maszyn

33/54

Likwidację środka trwałego stanowi również jego sprzedaż - wyrok NSA

24/54

Modernizacja środka trwałego niewprowadzonego do ewidencji

28/52

Monitoring firmowy - oddzielny środek trwały, czy wyposażenie budynku?

26/49

Montaż klimatyzacji w budynku biurowym

23/49

Nabycie środków trwałych na podstawie zapisu windykacyjnego nie uprawnia do ich amortyzacji

30/55

Nabycie w ramach leasingu operacyjnego systemu informatycznego a ulga na nabycie nowych technologii - wyrok NSA

17/50

Nakłady związane z wynajmowanymi nieruchomościami

21/55

Nie ma możliwości przyjęcia indywidualnej stawki amortyzacyjnej do budynku wytworzonego

17/49

Niezamortyzowana wartość początkowa budynków likwidowanych ze względu na zły stan techniczny

14/50

Nowy rok podatkowy to nowy limit wydatków na ulepszenie środka trwałego

4/48

Obiekty pomocnicze dotyczące budynku dwufunkcyjnego

28/53

Odpis amortyzacyjny dokonywany od grupy wartości niematerialnych i prawnych

32/54

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych z funduszu ZFRON - wyrok WSA

15/53

Odpisy amortyzacyjne podczas modernizacji środka trwałego - interpretacja indywidualna

2/55

Odsetki od prywatnego kredytu wydatkowanego na zakup środków trwałych firmy - interpretacja indywidualna

1/50

Odsetki zapłacone przy operacjach cash-poolingu a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja organu podatkowego
Odzyski po likwidacji środka trwałego - wyrok NSA

13/57
5/48

Ograniczenia w prawie do jednorazowej amortyzacji w przypadku wykorzystania środków pomocy de minimis

13/55

Opłata wstępna oraz inne koszty związane z przyjęciem do używania leasingowanej maszyny

30/48

Opłaty leasingowe dotyczące windy zamontowanej w niewykończonym budynku

25/49
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Otrzymanie aportem niezarejestrowanego znaku towarowego nie wyklucza jego późniejszej amortyzacji - wyrok NSA

14/53

Otrzymanie dotacji po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego

28/49

PCC a wartość początkowa środka trwałego nabytego od osoby fizycznej

29/52

Podatek od nieruchomości dotyczący lokalu przystosowywanego do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej

32/52

Podatnik może obniżyć stawkę amortyzacyjną nawet do poziomu 0% - interpretacja indywidualna

6/48

Podatnik sam decyduje jak rozlicza nakłady na prototypy

21/57

Pojazd używany bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych a podwyższona stawka amortyzacyjna

20/50

Pomieszczenia socjalno-gospodarcze wynajęte w związku z prowadzonym ulepszeniem budynku

33/56

Pomoc de minimis i limity jednorazowej amortyzacji w 2016 r.

33/51

Po ulepszeniu całkowicie zamortyzowanego środka trwałego nie można dokonać zmiany metody amortyzacji

25/52

Prace adaptacyjne przeprowadzane w budynku biurowym

3/53

Prawo do jednorazowej amortyzacji w 2015 r. w przypadku niepełnego poprzedniego roku

5/50

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

1/51

Przekwalifikowanie budynku mieszkalnego na niemieszkalny a zmiana stawki amortyzacyjnej

4/51

Przerwa w wykorzystaniu maszyny amortyzowanej sezonowo

16/53

Remont dokonany przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji podlega rozliczeniu poprzez odpisy amortyzacyjne

27/48

Remont i ulepszenie środka trwałego użytkowanego na podstawie umowy leasingu finansowego

10/53

Rozbiórka starego uszkodzonego budynku, odzyski materiałów oraz budowa nowego obiektu

15/51

Rozliczenie częściowej likwidacji środka trwałego

28/48

Rozliczenie kosztów użytkowania pojazdów samochodowych stanowiących środki trwałe oraz leasingowanych - interpretacja
indywidualna

8/50

Rozliczenie opłaty wstępnej przy leasingu operacyjnym - podatkowo, a finansowym - bilansowo - wyrok NSA

16/52

Rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa przekazania środka trwałego między firmami współmałżonków

1/52

Rozliczenie skutków pożaru budowanego środka trwałego

2/56

Rozliczenie sprzedaży środka trwałego

5/51

Rozliczenie zakupu samochodu osobowego o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł

9/54

Rozpoczęcie amortyzacji leasingowanego środka trwałego

14/55

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych a wartość początkowa środka trwałego

34/53

Samochód nabyty w grudniu 2014 r. a przerejestrowany w styczniu 2015 r. - moment dokonania jednorazowego odpisu
Sprzedaż części środka trwałego
Sprzedaż środka trwałego przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia jego użytkowania

5/49
24/56
8/51

Stawka amortyzacyjna dla lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą

17/53

System monitoringu zainstalowany w budynku na etapie jego budowy

27/52

Środki trwałe dofinansowane dotacją w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

19/52

Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

Str. 31 z 49

Tylko zrealizowane różnice kursowe naliczone do dnia oddania środka trwałego do używania zwiększają jego wartość początkową

16/50

Ubezpieczenie AC skalkulowane w racie leasingowej nie podlega ograniczeniu przy zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów korzystna interpretacja organu podatkowego

22/46

Ujawnienie środka trwałego w związku z jego używaniem powyżej 12 miesięcy

18/50

Ujawnienie ulepszenia środka trwałego dokonanego w latach ubiegłych

16/56

Ulepszenie nieruchomości będącej własnością wspólnika spółki cywilnej

29/54

Ulepszenie samochodu osobowego powodujące przekroczenie limitu wartości początkowej w wysokości 20.000 euro

35/53

Ulepszenie środka trwałego całkowicie zamortyzowanego

18/52

Ulepszenie środka trwałego jednorazowo zamortyzowanego

9/52

Ulepszenie środka trwałego przy metodzie degresywnej

23/52

Ulepszenie środka trwałego sfinansowanego z dotacji

27/50

Ustalenie wartości początkowej środków trwałych nabytych w drodze spadku - interpretacja indywidualna

5/53

Ustalenie wartości początkowej środków trwałych przejętych w wyniku przekształcenia spółdzielni w spółkę z o.o.

9/54

Ustalenie wartości początkowej środków trwałych stanowiących współwłasność oraz nabytych w drodze spadku - interpretacja organu
podatkowego
18/48
Utwardzenie obcego placu przy dzierżawionym budynku

34/50

Utworzenie sklepu internetowego może stanowić wartość niematerialną i prawną

36/49

Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie części budynku daje możliwość rozpoczęcia jego amortyzacji - interpretacja indywidualna

10/55

Uzyskanie praw ochronnych do znaku towarowego umożliwia jego amortyzację - wyrok NSA

11/55

Wartość początkowa budynku ustalona na podstawie wyceny dokonanej przez podatnika

31/54

Wartość początkowa i amortyzacja samochodu osobowego nabytego za kwotę przekraczającą 20.000 euro

33/52

Wartość początkowa nieruchomości nabytej w drodze darowizny od małżonka

25/51

Wartość początkowa samochodu nabytego na współwłasność przekazanego następnie do działalności współmałżonka

16/54

Wartość początkowa samochodu osobowego wprowadzonego do spółki z o.o.

30/52

Wartość początkowa składników majątku przejętych w wyniku podziału

3/54

Wartość początkowa środka trwałego nabytego z zastrzeżeniem prawa własności

34/52

Wartość początkowa środka trwałego wniesionego aportem do spółki osobowej - interpretacja indywidualna

7/52

Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

26/52

Wprowadzenie do działalności gospodarczej składnika majątku nabytego na cele prywatne

26/51

Wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej środka trwałego otrzymanego przy wystąpieniu ze spółki cywilnej

32/53

Wycinka drzew nie zawsze zwiększa koszt inwestycji

31/51

Wydatki na paliwo ujmowane w limicie kilometrówki muszą uwzględniać faktyczne zużycie

19/50

Wydatki na remont środków trwałych nie muszą być tak samo rozliczane dla celów podatkowych i bilansowych - wyrok NSA

12/51

Wydatki na remont wynajmowanego lokalu, budowę ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu obcej nieruchomości - interpretacja
organu podatkowego

11/52
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Wydatki ponoszone w związku z wykończeniem i wyposażeniem budynku

6/51

Wydłużona gwarancja środka trwałego

21/54

Wykonanie parkingu przy dzierżawionych budynkach

36/51

Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego

9/51

Wykup samochodu z leasingu z zamiarem jego użytkowania poniżej 12 miesięcy

26/50

Wymiana uszkodzonego monitora w zestawie komputerowym

19/53

Wymiana zużytego środka trwałego nie stanowi jego remontu

17/52

Wynajem gruntów i budynków podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą a ich amortyzacja

22/49

Wznowienie amortyzacji środka trwałego całkowicie zamortyzowanego, a następnie ulepszonego

22/51

Zakup części do środków trwałych i wyposażenia

8/53

Zakup kilku klimatyzatorów o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł

29/53

Zakup nowego kotła centralnego ogrzewania

4/52

Zakup radia do używanego samochodu stanowiącego środek trwały

31/50

Zasada kontynuacji amortyzacji nie obowiązuje, jeżeli przedmiot aportu nie mógł być wprowadzony do ewidencji - wyrok WSA

36/52

Zasady ewidencji i amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie wkładu niepieniężnego (aportu) w spółce komandytowej

29/50

Zbycie samochodu niewprowadzonego do ewidencji wykorzystywanego przed zbyciem w działalności gospodarczej - od 1 stycznia
2015 r.

20/48

Zmiana błędnie przyjętej metody amortyzacji

35/52

Zmiana formy opodatkowania najmu a wartość początkowa i amortyzacja wynajmowanego lokalu

24/52

Zmiana od 2015 r. częstotliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych

10/54

Zmiany w amortyzacji dokonywane przed pierwszym odpisem w 2015 r.

3/49

Zwiększenie stawki amortyzacyjnej o współczynnik podwyższający

7/51

10. Porady dla przedsiębiorcy
Od 1 stycznia 2016 r. spółka z o.o. nieprzerejestrowana do KRS utraci byt prawny

Ze spółki cywilnej w działalność jednoosobową

36/56

1/55

11. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Bez składek ZUS od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu spółki

16/62

Błąd pracownika przy wyliczeniu kwoty przekroczenia rocznego limitu składek

22/55

Błąd w imieniu pracownika podany w zgłoszeniu ZUS ZUA

27/55

Choroba pracownika - jakie dokumenty przekazuje do ZUS pracodawca nieuprawniony do wypłaty zasiłków?

17/61

Choroba w styczniu - jaka podstawa świadczenia chorobowego przy wynagrodzeniu minimalnym?
Częściowa wpłata składek ZUS bez wpływu na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy
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Czy od zapomogi ze środków obrotowych naliczać składki?

9/59

Czy za zleceniobiorców odprowadzać składki na FGŚP?

10/59

Czy zleceniobiorca będący jednocześnie pracownikiem młodocianym musi być zgłoszony do ubezpieczeń?

26/54

Data wypłaty składnika wynagrodzenia wpływa na ustalenie podstawy wymiaru świadczeń za czas choroby

7/57

Data wyrejestrowania pracownicy w ZUS ZWUA

32/57

Dlaczego ZUS nakazuje oskładkowanie świadczeń delegacyjnych dla pracowników budowlanych?

8/53

Dodatek prowizyjny w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

5/55

Dodatek stażowy wypłacany za okresy choroby zwiększy wysokość zasiłku po ustaniu zatrudnienia

4/56

Dodatkowy kod świadczenia/przerwy w rozliczeniach z ZUS-em
Dokumenty do ZUS po zakończeniu umowy zlecenia
Druk ZUS DRA składany przez wspólnika spółki
Druki ZUS za osobę wykonującą dwie umowy zlecenia

30/57
9/58
17/58
8/55

Dwie działalności i prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

11/57

Gdy data wyrejestrowania pracownicy z ubezpieczeń przypada w święto

24/60

Informacja do KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności - do 1 czerwca 2015 r.

15/55

Informacja do KRUS od rolnika (domownika) współpracującego przy działalności gospodarczej

20/56

Jakie raporty ZUS wypełnia pracodawca, jeśli płatnikiem zasiłku jest ZUS?

14/57

Jakie składki od wynagrodzenia chorobowego?

35/55

Jakie świadczenia przysługują wspólnikowi spółki cywilnej na urlopie ojcowskim?

14/59

Jak poinformować ZUS o zmianie nazwiska i adresu pracownicy?

18/53

Jak rozliczyć w ZUS zatrudnionego pracownika?

8/54

Jak ustalić, czy premię uznaniową wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków?

23/61

Jak wykazać w drukach ZUS opóźnioną wypłatę wynagrodzenia pracownikom?

33/59

Kiedy uwzględnić w ZUS IWA wypadek przy pracy mający miejsce pod koniec grudnia?

4/55

Kontrola zwolnienia lekarskiego w firmie niebędącej płatnikiem świadczeń

24/62

Kwota odszkodowania za dyskryminację w podstawie wymiaru składek ZUS

2/58

Nabycie prawa do dodatku nie zawsze podwyższy podstawę wymiaru zasiłku

27/59

Nadpłata składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu rocznej kwoty granicznej

32/55

Nagroda z okazji Dnia Nauczyciela w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

29/61

Nagrody dla członków zarządu rejonowego związku spółek wodnych bez obciążeń składkowych

27/57

Nienależnie wypłacony zasiłek chorobowy z winy pracownika nieprawidłowo wykorzystującego zwolnienie od pracy

33/57

Nieusprawiedliwiona nieobecność pracownika w drukach ZUS

27/54

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2015 r.
Nowe zasady obliczania zasiłków dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2016 r.
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Nowy składnik wynagrodzenia w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

25/59

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika, z którym zawarto kolejną umowę o pracę

25/61

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego dla pracownika zatrudnionego na podstawie kolejnej umowy terminowej

11/60

Obliczanie zasiłku chorobowego w razie wypłaty premii z opóźnieniem

19/63

Obliczenie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca i wypełnianie ZUS Z-3 w celu wypłaty zasiłku macierzyńskiego

35/60

Obowiązek przekazania informacji ZUS IWA za 2014 r. - do 2 lutego 2015 r.

3/57

Od 2016 r. przedsiębiorca na macierzyńskim może być zwolniony z opłaty składki zdrowotnej

34/57

Od kiedy płacić wyższe składki po upływie 2-letniej ulgi w ich opłacie?

16/58

Okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego

27/58

Okres zasiłkowy w razie utraty prawa do zasiłku chorobowego

7/56

Opieka nad noworodkiem w czasie pobytu matki dziecka w szpitalu

6/56

Opieka nad zdrowym dzieckiem podczas choroby stałego opiekuna

17/64

Oskładkowanie świadczeń wypłaconych pracownikom pracującym w terenie

19/58

Paczki na Dzień Dziecka dla dzieci pracowników w podstawie wymiaru składek

17/57

Pensja nieodebrana w terminie - rozliczenie składek w drukach ZUS

36/57

Pobieranie zasiłku po ustaniu zatrudnienia a okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego

15/57

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego, gdy pracownik nie przepracował pełnego miesiąca

15/59

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego w dniu "wejścia" w drugi rok pracy

3/60

Po wypłacie zasiłku nie można skorygować zawyżonej podstawy wymiaru składek

16/60

Praca sezonowa na zleceniu wykonywana przez uczniów i studentów

18/56

Prace szczególne wykonywane od grudnia 2014 r. a składka na FEP od trzynastki za 2014 r.

4/53

Pracodawca wypłacający zasiłki chorobowe może wystąpić do ZUS o wydanie decyzji

8/56

Pracownik na etacie i na zleceniu na urlopie bezpłatnym

24/57

Prawo do zasiłku opiekuńczego, gdy jedno z rodziców jest bezrobotne

19/61

Prawo do zasiłku opiekuńczego jednocześnie dla obojga rodziców

12/60

Prawo do zasiłku za opiekę sprawowaną w dniu wolnym od pracy

22/57

Premia uznaniowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

18/58

Premie, nagrody i odprawy - kiedy ze składkami na FEP, a kiedy bez?

1/58

Przekroczenie przez pracownika granicy podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2014 r.

23/58

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku po zaprzestaniu wypłaty składnika wynagrodzenia

26/59

Przerwa w pobieraniu wynagrodzenia chorobowego powodująca konieczność obliczenia nowej podstawy wymiaru

31/61

Roczna informacja o naliczonych do ZUS składkach
Różnica w liczbie osób ubezpieczonych w dokumentach ZUS
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Samochód używany do celów prywatnych a składka ZUS od wartości paliwa

19/57

Sfinansowanie zaległych składek ZUS za pracowników

30/58

Składka chorobowa od wynagrodzenia wypłaconego zleceniobiorcy

31/57

Składka na FEP po przejściu części zakładu pracy na innego pracodawcę

18/54

Składka na FGŚP za pracownika - syna przedsiębiorcy

2/57

Składka na FP za chorującego pracownika

30/59

Składka na FP za członka rodziny zatrudnionego na etacie

29/60

Składka zdrowotna w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy na etacie

29/59

Składki ZUS od ryczałtu za używanie samochodów służbowych

9/57

Składki ZUS od wynagrodzeń dla członka zarządu

14/56

Składki ZUS od zleceniobiorcy zmieniającego status osoby ubezpieczonej w trakcie miesiąca

23/55

Składki ZUS opłacane za grudzień 2014 r. w styczniu 2015 r.

5/54

Składki ZUS osoby fizycznej prowadzącej działalność i będącej wspólnikiem spółki z o.o.

35/58

Składki ZUS z tytułu podróży członka rady nadzorczej

21/59

Składki ZUS z tytułu umowy zlecenia zawartej z emerytem

26/57

Składki ZUS z tytułu urlopu ojcowskiego przedsiębiorcy - ojca dziecka

15/56

Składki ZUS z tytułu zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia

27/56

Składki ZUS za członka rady nadzorczej

3/59

Składki na FP - co ma zrobić pracodawca, jeśli pracownik odmawia złożenia zaświadczenia o dodatkowych zarobkach?

4/54

Składki na FP i FGŚP za pracownicę powracającą z urlopu z tytułu urodzenia dziecka

34/58

Składki od nieodpłatnego dowozu pracowników do/z zakładu pracy

17/59

Składki od wynagrodzenia przyznanego wspólnikom spółki

29/58

Składki od zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia

26/57

Składki od zwrotu kosztu zakupu przez pracownika okularów korygujących wzrok

25/57

Składki za pracownika wykonującego pracę na terytorium Austrii

11/58

Stanowisko KRUS w sprawie rolnika wykonującego umowę zlecenia

10/56

Stanowisko ZUS w sprawie wyliczenia podstawy wymiaru składek od przychodu z tytułu używania samochodu służbowego do celów
prywatnych

12/57

Świadczenia dla wspólnika spółki cywilnej będącego na urlopie ojcowskim

12/58

Termin do rozliczeń się z ZUS-em dla wspólnika spółki

23/57

Termin na dostarczenie zwolnienia lekarskiego

5/57

Termin wypłaty zasiłku chorobowego

3/61

Ubezpieczenia i składki ZUS za zatrudnioną osobę młodocianą w firmie

25/54

Ubezpieczenia i składki od zlecenia z własnym pracownikiem będącym rencistą

31/59
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Ubezpieczenia w ZUS dla osoby na świadczeniu przedemerytalnym

10/57

Ubezpieczenia w ZUS menedżera prowadzącego działalność gospodarczą

20/54

Ubezpieczenia w ZUS studenta wykonującego umowę zlecenia

24/59

Ubezpieczenia ze zlecenia w trakcie urlopu bezpłatnego

13/60

Ukaranie pracownika karą pieniężną a podstawa składek

9/60

Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy prowadzącego dwie różne działalności

2/59

Ulgowa podstawa wymiaru składek po rozpoczęciu kolejnej działalności

13/61

Umowa na zastępstwo zawarta z własnym pracownikiem

19/60

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w razie wystąpienia nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy

22/58

Ustalenie daty informującej ZUS o niepełnosprawności pracownika

21/60

Ustalenie okresu płatności zasiłku chorobowego po przerwie w jego pobieraniu spowodowanej opieką nad dzieckiem

1/60

Ustalenie okresu wyczekiwania na prawo do wynagrodzenia chorobowego

36/59

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po podwyżce wynagrodzenia

25/58

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po zmianie jego rodzaju

16/64

Ustna informacja o przekroczeniu kwoty granicznej a zaniechanie poboru składek emerytalno-rentowych

31/56

Uwzględnianie "trzynastki" w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

6/55

W podstawie wymiaru świadczeń uwzględnia się wynagrodzenie wypłacone

32/58

Wartość abonamentu medycznego zakupionego dla pracowników zwolniona ze składek ZUS

7/53

Wcześniejsze prowadzenie działalności wyklucza prawo do ulgowych składek ZUS

22/53

Wliczanie premii uznaniowej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych

17/63

Wykonywanie umowy zlecenia przez studenta zatrudnionego na etacie

28/56

Wynagrodzenie chorobowe dla pracownika będącego wcześniej uczniem zawodu

26/58

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek dla 50-latka za okres pobytu w szpitalu

10/61

Wynagrodzenie chorobowe po przepracowaniu wszystkich dni roboczych w miesiącu

4/57

Wynagrodzenie chorobowe w razie zmiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego

11/61

Wynagrodzenie chorobowe z tytułu zatrudnienia u dwóch pracodawców

23/60

Wynagrodzenie chorobowe za czas choroby przypadającej w dni wolne od pracy

21/63

Wynagrodzenie z umowy zlecenia wykonywanej u własnego pracodawcy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

9/61

Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń w ZUS przy zmianie umowy

26/55

Wyrejestrowanie z ZUS członka rodziny zatrudnionego na etacie

17/60

Wysokość świadczeń chorobowych po włączeniu dodatku stażowego do płacy zasadniczej

8/57

Wyższa podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika rozpoczynającego drugi rok pracy

28/59

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2016 r. - skutki w składkach

28/55

ZUS emeryta wykonującego dwa zlecenia

34/60
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ZUS ma prawo zakwestionować zasadność zawartej umowy

7/54

ZUS od sfinansowanych pracownikowi składek

23/56

ZUS od świadczeń przekazanych pracownikom

33/58

ZUS za osobę uczącą się w policealnej szkole zawodowej

7/55

ZUS zmienił zdanie w sprawie opłacania składek na FP za zleceniobiorców

12/58

Zasiłek chorobowy dla prowadzącego działalność pozarolniczą

28/57

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna

21/62

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego, gdy prowadzący działalność zalega z opłatą składek na ubezpieczenia społeczne

18/59

Zasiłek dla pracownicy zwolnionej w związku z likwidacją pracodawcy

2/61

Zasiłek macierzyński dla przedsiębiorcy za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego

16/63

Zasiłek macierzyński dla zleceniobiorcy za okres odpowiadający okresowi urlopu ojcowskiego

10/60

Zasiłek opiekuńczy dla zleceniobiorcy sprawującego opiekę nad chorym członkiem rodziny

24/61

Zasiłek za czas choroby przypadającej na przełomie dwóch tytułów do ubezpieczeń

12/59

Zerowy raport ZUS RCA nie powoduje konieczności wyrejestrowania z ubezpieczeń w ZUS

26/56

Zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS z drugiego zlecenia

36/58

Zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń

19/59

Złożenie wniosku emerytalnego w ZUS - dobra wola, czy obowiązek pracodawcy?

16/61

Zmiany do ustawy zasiłkowej

20/58

Zmiany w ubezpieczeniach wynikające z nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

1/56

Zmiany w zasadach refundacji składek za niepełnosprawnych przedsiębiorców i rolników

6/55

Znamy już wysokość podstawy wymiaru i składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w 2015 r.

5/54

Zwolnienia od pracy - czy wykazywać je w raporcie ZUS RSA?

31/60

Zwolnienie w opłacie składek na FP i FGŚP - wyjaśnienie ZUS

11/56

12. Prawo pracy
Choroba pracownika podstawą zmiany rozkładu czasu pracy
Czy dodatkowe badanie przed upływem ważności badań okresowych można uznać za badanie profilaktyczne?

19/66
4/61

Czy podpisanie zlecenia przez pracownika pozwala pracodawcy na przerwanie urlopu wychowawczego?

17/68

Czy pracodawca może przesunąć termin urlopu ojcowskiego?

21/66

Czy pracodawca może zażądać zaświadczenia o niekaralności od kandydata na kasjera?

31/66

Czy pracodawca musi wypłacić kilometrówkę, jeśli nie wyraził zgody na podróż prywatnym samochodem?

24/63

Czy pracodawca musi zapewnić zimne napoje w trakcie upałów?

20/62

Czy przyznanie renty może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę?
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Czy w jednym roku kalendarzowym pracownik może otrzymać dwa świadczenia urlopowe?

30/64

Czy w wynagrodzeniu urlopowym oraz ekwiwalencie za urlop uwzględniać dodatek stażowy i premię uznaniową?

36/63

Czy wypłacić wynagrodzenie za niedzielę, jeśli przez resztę miesiąca pracownik chorował?

10/65

Dodatkowe obowiązki z zakresu bhp w czasie upałów

24/64

Dodatkowy urlop macierzyński w okresie przejściowym

36/60

Dokonywanie potrąceń niealimentacyjnych i dobrowolnych z wynagrodzenia za pracę

13/66

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i trzynastej pensji

5/59

Dzień wolny i wynagrodzenie za pracę w "wolną sobotę"

6/58

Egzekucja komornicza z dofinansowania do urlopu

23/63

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego

25/63

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy przysługujący za niepełny miesiąc pracy

11/63

Informacja o normach czasu pracy i urlopie dla niepełnoetatowca

27/63

Informacja w świadectwie pracy o korzystaniu z urlopów i przyczynie rozwiązania umowy

16/65

Jakie oszczędności może przynieść zatrudnienie starszego pracownika?

4/58

Jak obliczyć podstawę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, jeżeli pracownik chorował?

6/62

Jak udzielać urlopu osobie zatrudnionej na niepełnym etacie?

11/62

Korekta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

36/61

Kwoty wolne od potrąceń w 2016 r. dla pracowników pełnoetatowych i wykonujących pracę na część etatu

34/61

Mimo zawieszenia premii miesięcznej pracownik musi otrzymać wynagrodzenie minimalne

33/65

Nagła zmiana harmonogramu czasu pracy

14/62

Nagroda jubileuszowa w firmie pozabudżetowej - decydują przepisy zakładowe

27/64

Niedostarczenie orzeczenia po kontrolnych badaniach profilaktycznych

21/65

Nowe zasady kierowania pracownika na badania wstępne

14/63

Nowe zasady zatrudniania na czas określony

26/60

Obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca

25/66

Obliczanie wysokości wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca pracownika niepełnoetatowego
Obniżanie diety o koszt posiłku w podróży zagranicznej
Obowiązek oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy
Odpowiedzialność materialna w razie rozwiązania umowy
Odprawa pieniężna dla zwalnianych na mocy ustawy o zwolnieniach grupowych

6/60
17/65
3/63
20/65
9/64

Odprawa pośmiertna dla uprawnionych członków rodziny

29/65

Odprowadzenie II raty odpisu na ZFŚS w razie likwidacji spółki

26/62

Odwołanie pracownika z urlopu lub przesunięcie terminu jego rozpoczęcia

18/60

Podróż służbowa - wybrane aspekty

13/63
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Podstawa odprawy pieniężnej przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia

23/65

Podwyżka pensji a sposób liczenia wynagrodzenia urlopowego

31/67

Potrącenia dobrowolne z wynagrodzenia za pracę

25/62

Potrącenie szkody wyrządzonej przez pracownika z wynagrodzenia za pracę

18/63

Powierzenie obowiązków bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy

16/68

Praca, choroba i urlop bezpłatny w jednym miesiącu - jak obliczyć wynagrodzenie?

7/60

Praca na urlopie rodzicielskim na nowych zasadach

29/63

Premia uznaniowa w podstawie wynagrodzenia i dodatku za nadgodziny

27/61

Przedawnienie prawa do urlopu i ekwiwalentu za urlop

22/61

Przekazanie urlopu macierzyńskiego drugiemu rodzicowi po 2 stycznia 2016 r.

28/63

Przesłanki ponownego zawarcia umowy na okres próbny po zmianie przepisów

30/62

Przyznanie świadczeń szkoleniowych dla dokształcającego się pracownika

28/61

Przyznawanie świadczeń z ZFŚS bez względu na status uprawnionego

35/64

Realizacja potrąceń niealimentacyjnych z wynagrodzenia pracownika

20/66

Rekompensata za niezaplanowaną pracę w niedzielę

15/63

Rekompensata za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

1/64

Reprezentacja spółki w umowach z pracownikiem będącym członkiem jej zarządu

35/66

Rozkład czasu pracy pracownika zatrudnionego na część etatu

11/66

Rozliczenie czasu pracy pracownika w razie rozwiązania stosunku pracy w trakcie okresu rozliczeniowego

10/63

Rozliczenie krajowej podróży służbowej z częściowym przejazdem poza granicami kraju

4/62

Rozliczenie podróży służbowej kierowcy między oddziałami firmy

11/64

Rozpoczęcie biegu okresu wypowiedzenia - stanowisko MPiPS

29/62

Rozwiązanie umowy o pracę po odmowie przyznania renty

2/63

Rozwiązanie umowy z pracownikiem przechodzącym ze świadczenia przedemerytalnego na emeryturę

28/65

Rozwiązanie umowy z przyczyn ekonomicznych dotyczących pracodawcy

19/64

Równoważny system czasu pracy a święto przypadające w sobotę

27/60

Ruchomy rozkład czasu pracy w ramach systemu równoważnego

5/61

Ryczałt za jazdy lokalne dla pracownika objętego ustawą kominową

6/59

Sfinansowanie spotkania kulturalnego ze środków ZFŚS

2/62

Skierowanie na badania profilaktyczne przed terminem

1/66

Skutki podwyższenia wynagrodzenia minimalnego

32/60

Stałe miesięczne wynagrodzenie pracownika niepełnoetatowego zatrudnionego w trakcie miesiąca

12/64

Stawiennictwo do pracy chorego pracownika w celu przerwania okresu zasiłkowego

12/63
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Stosowanie dłuższego niż ustawowy okresu wypowiedzenia

22/59

Stosowanie limitu umów na czas określony

10/62

Stosowanie niemieckiej płacy minimalnej do kierowców polskich firm transportowych

5/58

Święta listopadowe a zachowanie obowiązującego wymiaru czasu pracy

30/60

Termin i forma wypłaty wynagrodzenia za pracę

18/64

Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi niepełnosprawnemu

17/66

Udzielenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę

21/64

Uprawnienia pracownika powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych

15/62

Urlop krótszy niż 14 dni - czy wypłacać wczasy pod gruszą?

16/67

Urlopy dla niepełnoetatowców w przykładach

8/58

Urlop "zaliczkowy" nie pomniejsza wymiaru urlopu

33/64

Ustalanie diety za krajowe odcinki podróży służbowej

35/65

Ustalanie długości wypowiedzenia umowy na czas określony - stanowisko MPiPS

32/63

Ustalanie nadgodzin w nietypowych sytuacjach

12/61

Ustalanie odpisu na ZFŚS i wpłata na rachunek bankowy

14/65

Ustalanie odszkodowania dla pracownika w razie niewypłacenia składników zmiennych

2/65

Ustalanie podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego

3/62

Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2015 r.

1/62

Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2016 r.

31/62

Ustalanie wymiaru urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

15/60

Ustalanie wynagrodzenia urlopowego dla pracownika otrzymującego różne składniki wynagrodzenia

26/63

Ustalanie zakresu zadań i wymiaru etatu w systemie zadaniowym
Użytkowanie samochodu służbowego w celach prywatnych
Wpływ urlopu macierzyńskiego na prawo i wysokość trzynastej pensji
Wpływ zmiany etatu w trakcie roku kalendarzowego na wymiar urlopu wypoczynkowego

9/65
22/62
7/61
19/67

Wstępne badania profilaktyczne w równoległym zatrudnieniu

7/58

Wydanie skierowania na badania wstępne po zmianie przepisów

8/62

Wydanie z akt osobowych oryginałów świadectw pracy

16/67

Wykazanie okresów choroby w świadectwie pracy

33/63

Wymiar czasu pracy niepełnosprawnych w 2016 r.

35/62

Wymiar czasu pracy w 2016 r. pracowników zatrudnionych na część etatu

34/63

Wymiar urlopu w wymiarze proporcjonalnym po zmianie pracodawcy

13/65

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie wychowawczym
Wynagrodzenie urlopowe przy wypłacie wynagrodzenia do 10-tego dnia następnego miesiąca
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Wynagrodzenie w miesiącu oddania czasu wolnego za nadgodziny

23/62

Wynagrodzenie za czas zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

32/62

Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie przepracował ani jednego dnia roboczego

30/63

Wypłata wynagrodzenia po zmarłym pracowniku

20/63

Wypowiedzenie warunków płacowych pracownikowi w wieku przedemerytalnym

3/65

Wysokość kwoty wolnej przy zatrudnieniu na część etatu

9/62

Wysokość ryczałtu za nocleg w firmie pozabudżetowej

33/61

Wysokość współczynnika urlopowego w 2016 r.

34/65

Zasady podziału urlopu macierzyńskiego po zmianie Kodeksu pracy

25/65

Zasady przedłużania urlopu rodzicielskiego po zmianie przepisów

31/64

Zatrudnianie młodocianego po zakończeniu nauki zawodu

24/66

Zatrudnienie na podstawie umów na czas określony po zmianie przepisów

28/60

Zawyżony przelew do komornika - postępowanie pracodawcy

8/60

Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca pracy

8/63

Zmiana warunków płacowych w trakcie wypowiedzenia zmieniającego

4/63

Zmiany w badaniach wstępnych dopiero od 1 kwietnia 2015 r.

2/66

Zwolnienie na rozprawę w sądzie rodzinnym niepłatne

32/59

13. Rachunkowość
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w kolejnym roku obrotowym

32/75

Aport wniesiony przez spółkę z o.o. do spółki jawnej

33/73

Aport wytworzonego znaku towarowego

18/72

Badanie sprawozdania finansowego oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

10/69

Biegły rewident nie może nakazać jednostce stosowania MSR

15/65

Bierne rozliczenia z tytułu świadczeń pracowniczych
Bilans otwarcia na dzień rozpoczęcia działalności spółki z o.o.
Biura rachunkowe - kto jest zobowiązany do ubezpieczenia OC i do stosowania kasy rejestrującej?

1/67
21/67
6/67

Czy faktura pro forma może stanowić podstawę zapisu w księgach rachunkowych?

16/71

Czy konieczna jest inwentaryzacja materiałów ewidencjonowanych ilościowo?

29/75

Czynności w zakresie biura rachunkowego, które można wykonywać bez uprawnień
Czy przychody z refaktur uwzględniać do ustalenia obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r.?
Czy roczne sprawozdanie finansowe emitenta obligacji podlega obowiązkowemu badaniu?
Czy sprawozdanie finansowe za 2015 r. może być sporządzone według dotychczasowego załącznika nr 1?
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Czy wydatki na pozyskanie certyfikatów należy rozliczać w czasie?
Dane porównawcze spółki przekształconej

11/74
7/73

Data zapisu księgowego i data technicznego wprowadzenia dowodu do ksiąg

20/69

Dofinansowanie wypoczynku pracowników ze środków ZFŚS

25/74

Dokument własny zewnętrzny bez podpisu wystawcy

31/74

Dostawa niefakturowana - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

5/68

Dotacje na zakup środka trwałego - ujęcie w księgach rachunkowych oraz wykazanie w sprawozdaniu finansowym

14/67

Dowody księgowe we wspólnocie mieszkaniowej

34/73

Dywidenda za 2014 r. otrzymana przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

14/73

Ewidencja aportu wniesionego do spółki jawnej

36/74

Ewidencja dofinansowania do zakupu środka trwałego oraz zwrot VAT do urzędu pracy

32/74

Ewidencja dotacji i ujęcie jej w bilansie z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe

3/70

Ewidencja dotacji na mural na budynku

7/74

Ewidencja i kwalifikacja wpłat na FP i FGŚP

24/72

Ewidencja kosztów poręczenia udzielonego przez obcy podmiot

25/73

Ewidencja kosztów usług windykacyjnych

27/71

Ewidencja kosztów z tytułu wypłaty świadczeń urlopowych

21/72

Ewidencja księgowa kosztów prowizji od wygranej sprawy sądowej

5/67

Ewidencja księgowa kosztów związanych z utrzymaniem budynku po jego wybudowaniu

8/73

Ewidencja księgowa oraz prezentacja w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego od osób prawnych

10/66

Ewidencja księgowa otrzymanych kart rabatowych (talonów)

5/71

Ewidencja księgowa przystąpienia do długu

3/73

Ewidencja otrzymywanych rabatów oraz premii - bonusów
Ewidencja produktów sprzedawanych wraz z montażem

23/72
8/71

Ewidencja sprzedaży udziałów objętych w zamian za aport środka trwałego

11/69

Ewidencja środków złożonych do depozytu sądowego

18/71

Ewidencja usług turystycznych

15/74

Ewidencja użytkowego oprogramowania komputerowego
Ewidencja w księgach rachunkowych kosztów reklamy

7/72
27/66

Ewidencja wykupu przedmiotu umowy leasingu w celu jego sprzedaży

6/72

Ewidencja zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za grudzień 2014 r.

2/67

Ewidencja zamiany udziałów

18/70

Ewidencja zryczałtowanego podatku od zapłaty udziałowcom odsetek

21/74

Faktura za badanie sprawozdania finansowego za 2014 r. otrzymana w 2015 r.

17/69

Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

Str. 43 z 49

Faktura za usługę otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

10/74

Faktury elektroniczne i w formie papierowej oraz ich przechowywanie

24/67

Gdzie odnieść nie w pełni zamortyzowaną wartość inwestycji w obcym środku trwałym?

15/69

Grunt otrzymany w formie darowizny - ewidencja księgowa

36/70

Inwentaryzacja a odpowiedzialność materialna pracownika

3/69

Inwentaryzacja - nadwyżki towarów

19/73

Inwentaryzacja przy przekształceniu spółki osobowej w spółkę kapitałową

22/70

Inwentaryzację 2015 r. można rozpocząć już w październiku

30/65

Jakie dokumenty oraz elementy sprawozdania finansowego za 2014 r. należy złożyć do KRS, a jakie do urzędu skarbowego?

12/66

Jakie wydatki ujmujemy na koncie "Podatki i opłaty", a jakie na koncie "Usługi obce"?

34/72

Jakie zmiany wprowadziła ostatnia nowelizacja ustawy o rachunkowości?

28/66

Jaki organ jest uprawniony do wyboru biegłego rewidenta w stowarzyszeniu?

2/75

Jak księgować sprzedaż materiałów odpisywanych w koszty bezpośrednio po zakupie?

20/70

Jak ustalić okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego?

11/67

Jak zaksięgować fakturę na zakup materiałów i ich transport?

20/71

Jednostki powiązane w świetle ustawy o rachunkowości i ich obowiązki sprawozdawcze

22/64

Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych w sytuacji częściowej likwidacji środka trwałego

5/64

Kiedy grunt można przekwalifikować do inwestycji?

6/74

Kiedy paragon może być uznany za dowód księgowy?

15/71

Kiedy spółka z o.o. może być jednostką mikro?

15/66

Kompensata wzajemnych należności i zobowiązań

18/73

Kontrakt biznesowy nie podlega księgowaniu

23/75

Korekta kosztów w związku ze zwrotem części składek na ubezpieczenie pojazdu

1/72

Korekta nieprawidłowo rozliczonej inwentaryzacji towarów

34/68

Korekta sprzedaży roku 2014 dokonana w związku z reklamacją usługi

19/70

Korekta zaniżenia kosztów w roku ubiegłym

29/67

Korekty dotyczące zwrotu opakowań zwrotnych

23/70

Koszt obsługi procedur importowych przez agencję celną a cena nabycia importowanych towarów

27/68

Koszty emisji obligacji

28/74

Koszty rozliczane w czasie a zakończenie danego rodzaju działalności

12/72

Koszty ubezpieczenia składników majątku obejmujące dwa lata obrotowe

22/73

Księgowe ujęcie błędów w ustaleniu podatku dochodowego za 2014 r.

23/67

Kto dokonuje kontroli merytorycznej dokumentów?

18/68
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Kto podpisuje politykę rachunkowości?

25/72

Leasing finansowy bilansowo i operacyjny podatkowo a koszt wytworzenia wyrobów gotowych

35/71

Leasing operacyjny a koszty

15/67

Leasing zwrotny w księgach rachunkowych jednostki niepodlegającej badaniu przez biegłego rewidenta

23/68

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych - wykorzystanie pozostałych środków i ewidencja księgowa

31/72

Moment powstania przychodu z tytułu podziału zysku

29/72

Moment ujęcia kosztów związanych z uzyskaniem promesy kredytowej

35/68

Nabycie inwestycji długoterminowych

34/74

Należności celne z tytułu importu towaru niezgodnego z zamówieniem

36/71

Nowe obowiązki spółek jawnych i partnerskich nieprowadzących ksiąg rachunkowych

8/70

OC obowiązkowe dla księgowych

5/63

Obciążenie dłużnika kosztami sądowymi

35/78

Obniżenie kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych

32/68

Obowiązek ogłoszenia sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

16/73

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych u wspólnika kilku spółek osobowych

35/77

Obowiązek sporządzenia sprawozdania z działalności przez spółkę z o.o.

36/66

Obowiązek ujawnienia wynagrodzeń członków rady nadzorczej w informacji dodatkowej

29/66

Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2016 r.

34/67

Obowiązek zawiadomienia urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia ksiąg rachunkowych

35/79

Obowiązek złożenia do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2014 r. dotyczy również podatników składających zeznanie
w formie elektronicznej

15/72

Obowiązki spółki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

20/68

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych

9/69

Od 1 stycznia 2016 r. niektóre fundacje nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych

32/73

Od 1 stycznia 2016 r. podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej mogą podlegać obowiązkowi prowadzenia ksiąg
rachunkowych

22/72

Oddział zagranicznej firmy zarejestrowany w Polsce - ewidencja księgowa operacji dokonywanych z jednostką statutową

5/69

Odnoszenie nadwyżki kosztów nad przychodami w stowarzyszeniu

21/70

Odpisanie części należności na podstawie ugody sądowej

13/72

Odpisanie przeterminowanych, zepsutych oraz zniszczonych zapasów w koszty

31/69

Odpisy aktualizujące należności z lat ubiegłych

4/70

Odpisy aktualizujące zapasy

19/68

Odpisywanie w koszty materiałów po ich zakupie oraz pełna ewidencja magazynowa towarów

33/71

Odsetki od lokat bankowych naliczone w trakcie roku oraz przy wycenie bilansowej

12/70

Odsetki od pożyczki przeznaczone na pokrycie straty bilansowej

11/72
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Odsetki od zobowiązań powstałych w roku ubiegłym

9/70

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności

12/68

Odszkodowanie za uszkodzenie sprzętu niestanowiącego własności jednostki

29/73

Operacje spółki komandytowej w ewidencji komplementariusza

30/73

Opłaty w związku z kredytem w banku spółdzielczym

31/73

Otrzymanie dywidendy od innej spółki kapitałowej

23/73

Otrzymanie w styczniu 2015 r. zwrotu towarów sprzedanych pod koniec 2014 r.

4/68

Pakiety medyczne dla pracowników w ewidencji księgowej

13/68

Pierwsze sprawozdanie finansowe spółki z o.o. w organizacji

12/74

Plan kont w klubie sportowym

18/66

Płatności dokonywane przez wspólników spółki osobowej oraz zaliczki na poczet zysku

17/73

Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

30/68

Pokrycie kosztów uszkodzonego sprzętu, który nie stanowił własności użytkującego

30/75

Powiązanie i rozliczenia pomiędzy spółką z o.o. będącą komplementariuszem a spółką komandytową

26/74

Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez jej udziałowca - bilansowe i podatkowe zasady ujęcia

7/65

Prezentacja ulgi na złe długi w sprawozdaniu finansowym oraz jej odpisanie w kolejnym roku

9/71

Prowadzenie kasy - obowiązek czy prawo?

33/68

Prowadzenie ksiąg rachunkowych firmy osoby fizycznej a spółki jawnej

16/69

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez jednostki pożytku publicznego

34/70

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

14/66

Prowizja bankowa pobierana w styczniu a dotycząca ubiegłego roku

8/68

Prowizje za udzielenie gwarancji bankowej

33/67

Przecena towarów ewidencjonowanych według cen sprzedaży netto - skutki w księgach rachunkowych i podatku dochodowym

20/73

Przejęcie długu

26/66

Przejęcie zorganizowanej części jednostki w wyniku podziału przez wydzielenie spółki z o.o.

5/72

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu we własność gruntu

25/70

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a obowiązek sporządzenia i badania sprawozdania finansowego

15/70

Przekwalifikowanie środka trwałego do inwestycji

10/72

Przerób zewnętrzny własnych półproduktów

27/73

Przychody ze sprzedaży towarów i usług opłacane kartą płatniczą

35/78

Przychód podatkowy z tytułu przedawnienia wierzytelności nie podlega ewidencji księgowej

26/68

Redukcja długu w związku z upadłością układową - VAT i ewidencja księgowa
Rozliczanie braków produkcyjnych
Rozliczanie kosztów pośrednich oraz kosztów zarządu w jednostce produkcyjnej
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Rozliczanie kosztów zakupu towarów

26/69

Rozliczanie różnic powstałych z zaokrągleń VAT

24/74

Rozliczanie w roku następnym różnic kursowych powstałych z wyceny bilansowej
Rozliczenie VAT z faktury korygującej i ewidencja księgowa

8/65
26/73

Rozliczenie kosztów ubezpieczenia pojazdu po jego zbyciu

2/70

Rozliczenie opłat wynikających z umowy leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego

9/74

Rozliczenie wydatków na reklamę umieszczoną na budynku

6/71

Rozwiązanie odpisu aktualizującego na skutek umorzenia zobowiązania
Różnice wynikające z zaokrągleń, powstałe przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2014 r. w tysiącach złotych
Składanie do KRS sprawozdania finansowego za 2014 r. jednostek mikro
Skonto wykazane na fakturze uzależnione od szybszej zapłaty przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów a sposób wyceny
przyjmowanych towarów

32/69
1/71
22/67

3/71

Spłata należności objętej na dzień bilansowy odpisem aktualizującym

23/74

Spłata pożyczki powiększonej na dzień bilansowy o należne odsetki

17/72

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego przewidzianego dla jednostek mikro nie jest obowiązkiem, lecz dobrowolnym
wyborem

32/64

Sprawozdanie finansowe małej jednostki za 2015 r. może podlegać obowiązkowi badania

32/73

Sprawozdanie finansowe po połączeniu spółek - dane porównawcze

8/74

Sprawozdanie finansowe po zmianie zasad wyceny aktywów

10/70

Sprawozdanie finansowe sporządzone na podstawie Prawa energetycznego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

21/74

Sprawozdanie skonsolidowane

36/68

Sprawozdanie spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej

19/72

Sprawozdanie zarządu jednostki mikro

19/74

Sprzedaż gruntu przekształconego z prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz związany z tym zwrot bonifikaty

27/69

Sprzedaż towaru bez przyjęcia do magazynu

14/74

Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą a jednostka mikro

12/69

Świadectwa pochodzenia energii - ewidencja księgowa ich sprzedaży

35/69

Termin inwentaryzacji towarów za 2014 r. oraz rozliczenia stwierdzonych różnic

3/66

Towary przeznaczone na reklamę

18/74

Transakcje kupna-sprzedaży realizowane przez jednostki powiązane

32/66

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych

4/75

Ubrania robocze dla pracowników w ewidencji księgowej

22/69

Ujęcie praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia efektywności energetycznej

13/70

Ujęcie w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym wynagrodzeń za grudzień 2014 r. wypłaconych w styczniu 2015 r.
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Ujęcie w księgach rachunkowych i wykazanie w sprawozdaniu podwyższenia kapitału zakładowego zarejestrowanego w roku
następnym

13/69

Ulga na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela i dłużnika

21/71

Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie należności

28/70

Uproszczenia w rachunkowości dla podmiotów innych niż jednostki mikro

6/63

Usługa płatna za rok "z góry" - ewidencja księgowa i moment zaliczenia w koszty

24/70

Usługi w toku na koniec roku obrotowego

25/67

VAT naliczony od zakupu paliwa do samochodów osobowych po 1 lipca 2015 r.

20/68

Wpłata środków pieniężnych na kapitał zakładowy sp. z o.o.

33/69

Wpływ należności objętej na dzień bilansowy odpisem aktualizującym - czy poprawiać sprawozdanie finansowe?

6/65

Wpływ podatku odroczonego na wynik finansowy oraz jego prezentacja w rachunku zysków i strat oraz bilansie

16/74

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych sprzedaży detalicznej ewidencjonowanej w kasie fiskalnej

9/73

Wycena na dzień bilansowy jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

6/69

Wycena udziałów w spółce z o.o.

11/73

Wydatki na napoje dla pracowników

23/73

Wykorzystanie kapitału z aktualizacji wyceny

24/73

Wypłata zasiłku chorobowego - ujęcie w księgach rachunkowych

13/74

Wytworzenie wyrobów z surowców zlecającego

29/69

Zakres uproszczeń przyjętych do stosowania w 2015 r. przez jednostki małe i jednostki mikro

35/76

Zakup i wycena obligacji na dzień bilansowy

7/68

Zakup materiałów do produkcji towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia

14/70

Zakup towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia

21/72

Zaliczka na poczet dywidendy za 2015 r. wypłacona przez spółkę z o.o.

35/74

Zaliczka na usługi komornika i inne koszty sądowe

32/72

Zamknięcie ksiąg rachunkowych 2014 r. oraz wprowadzenie bilansu otwarcia do ksiąg 2015 r.

17/71

Zapasy towarów ujmowane w księgach rachunkowych w cenach ewidencyjnych
Zapłata przez udziałowca z własnych środków faktury wystawionej na spółkę
Zapłata z rachunku bankowego spółki osobowej podatku dochodowego oraz składek ZUS za jej wspólników
Zapłata z rachunku walutowego prowadzonego w euro zobowiązania wyrażonego w innej walucie obcej

2/71
26/67
4/64
24/69

Zasady ewidencji kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS i ich sfinansowanie ze środków FGŚP

7/69

Zasady ewidencji księgowej funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej

4/72

Zasady funkcjonowania rozliczeń międzyokresowych przychodów w związku z dotacją otrzymaną na ulepszenie środka trwałego

26/71

Zasady odbywania obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów w 2015 roku

36/65

Zatwierdzanie dokumentów do zapłaty

30/72
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Zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. sp.k.

29/74

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie

17/75

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2014 r. pod groźbą kary podlega przekazaniu do urzędu skarbowego

21/69

Zmiana kasjera powinna być poprzedzona inwentaryzacją kasy

23/75

Zmniejszenie przychodu roku ubiegłego na podstawie faktury korekty wystawionej przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

14/71

Zwrot kosztów windykacji należności

30/70

Zwrot nadpłaconych składek zdrowotnych

1/75

Zwrot towaru z potrąceniem przez dostawcę części zapłaconej ceny

26/65

Zysk spółki komandytowej przeznaczony na kapitał zapasowy a ewidencja księgowa

16/72

Zysk za 2014 r. przeznaczony na pokrycie strat 2015 r.

28/72
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