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5. Podatek VAT
100% zaliczka udokumentowana fakturą zaliczkową a prawo do wystawienia faktury końcowej 13/30

Aport przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki kapitałowej a zachowanie prawa do odliczania całego VAT z rat leasingowych 5/23

Aport znaku towarowego jako czynność opodatkowana VAT 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 1/25

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187606,towary-przekazywane-nieodplatnie-w-celu-ich-promocji-vat-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187606,towary-przekazywane-nieodplatnie-w-celu-ich-promocji-vat-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187606,towary-przekazywane-nieodplatnie-w-celu-ich-promocji-vat-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190814,towary-wydane-w-ramach-loterii-promocyjnej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190814,towary-wydane-w-ramach-loterii-promocyjnej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190814,towary-wydane-w-ramach-loterii-promocyjnej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188708,ubezpieczenie-samochodu-osobowego-wliczone-w-rate.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188708,ubezpieczenie-samochodu-osobowego-wliczone-w-rate.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188708,ubezpieczenie-samochodu-osobowego-wliczone-w-rate.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188708,ubezpieczenie-samochodu-osobowego-wliczone-w-rate.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186133,udostepnianie-pracownikowi-samochodu-firmowego-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186133,udostepnianie-pracownikowi-samochodu-firmowego-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186133,udostepnianie-pracownikowi-samochodu-firmowego-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184406,udzielenie-skonta-do-dostawy-wewnatrzwspolnotowej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184406,udzielenie-skonta-do-dostawy-wewnatrzwspolnotowej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184406,udzielenie-skonta-do-dostawy-wewnatrzwspolnotowej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194005,usluga-wykonana-na-rzecz-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194005,usluga-wykonana-na-rzecz-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194005,usluga-wykonana-na-rzecz-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194005,usluga-wykonana-na-rzecz-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190160,uzyczenie-nieruchomosci-vat-cit-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190160,uzyczenie-nieruchomosci-vat-cit-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190160,uzyczenie-nieruchomosci-vat-cit-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188293,uzywanie-skladnikow-majatku-wspolnika-spolki-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188293,uzywanie-skladnikow-majatku-wspolnika-spolki-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188293,uzywanie-skladnikow-majatku-wspolnika-spolki-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188712,wniesienie-aportem-do-spolki-cywilnej-prywatnego-skladnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188712,wniesienie-aportem-do-spolki-cywilnej-prywatnego-skladnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188712,wniesienie-aportem-do-spolki-cywilnej-prywatnego-skladnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187208,wplata-zaliczki-w-walucie-obcej-na-rzecz-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187208,wplata-zaliczki-w-walucie-obcej-na-rzecz-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187208,wplata-zaliczki-w-walucie-obcej-na-rzecz-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184717,wybor-i-sposoby-oplacania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184717,wybor-i-sposoby-oplacania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184717,wybor-i-sposoby-oplacania-zaliczek-na-podatek-dochodowy-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183663,wycofanie-budynku-srodka-trwalego-z-jednoosobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183663,wycofanie-budynku-srodka-trwalego-z-jednoosobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183663,wycofanie-budynku-srodka-trwalego-z-jednoosobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183663,wycofanie-budynku-srodka-trwalego-z-jednoosobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189367,wydatki-na-opracowanie-dokumentacji-o-dofinansowanie-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189367,wydatki-na-opracowanie-dokumentacji-o-dofinansowanie-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189367,wydatki-na-opracowanie-dokumentacji-o-dofinansowanie-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189367,wydatki-na-opracowanie-dokumentacji-o-dofinansowanie-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195806,wymiana-przeterminowanego-towaru-na-nowy-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195806,wymiana-przeterminowanego-towaru-na-nowy-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195806,wymiana-przeterminowanego-towaru-na-nowy-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187203,wynagrodzenie-czlonka-rady-nadzorczej-z-tytulu-pelnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187203,wynagrodzenie-czlonka-rady-nadzorczej-z-tytulu-pelnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187203,wynagrodzenie-czlonka-rady-nadzorczej-z-tytulu-pelnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192307,wyplata-zysku-spolki-jawnej-w-formie-rzeczowej-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192307,wyplata-zysku-spolki-jawnej-w-formie-rzeczowej-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192307,wyplata-zysku-spolki-jawnej-w-formie-rzeczowej-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189736,wystawienie-fakturyzaplata-przed-wydaniem-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189736,wystawienie-fakturyzaplata-przed-wydaniem-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189736,wystawienie-fakturyzaplata-przed-wydaniem-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186501,zakup-i-odsprzedaz-wierzytelnosci-zasady-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186501,zakup-i-odsprzedaz-wierzytelnosci-zasady-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186501,zakup-i-odsprzedaz-wierzytelnosci-zasady-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187601,zakup-towaru-przez-internet-od-podatnika-z-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187601,zakup-towaru-przez-internet-od-podatnika-z-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187601,zakup-towaru-przez-internet-od-podatnika-z-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195445,zaplata-za-importowana-usluge-przed-jej-wykonaniem-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195445,zaplata-za-importowana-usluge-przed-jej-wykonaniem-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195445,zaplata-za-importowana-usluge-przed-jej-wykonaniem-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192664,zbiorcze-faktury-korygujace-sposob-dokumentowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192664,zbiorcze-faktury-korygujace-sposob-dokumentowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192664,zbiorcze-faktury-korygujace-sposob-dokumentowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189363,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-zaplaconego-w-innym-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189363,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-zaplaconego-w-innym-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189363,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-zaplaconego-w-innym-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187964,100-zaliczka-udokumentowana-faktura-zaliczkowa-a-prawo-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187964,100-zaliczka-udokumentowana-faktura-zaliczkowa-a-prawo-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187964,100-zaliczka-udokumentowana-faktura-zaliczkowa-a-prawo-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185067,aport-przedsiebiorstwa-osoby-fizycznej-do-spolki-kapitalowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185067,aport-przedsiebiorstwa-osoby-fizycznej-do-spolki-kapitalowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185067,aport-przedsiebiorstwa-osoby-fizycznej-do-spolki-kapitalowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194727,aport-znaku-towarowego-jako-czynnosc-opodatkowana-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194727,aport-znaku-towarowego-jako-czynnosc-opodatkowana-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194727,aport-znaku-towarowego-jako-czynnosc-opodatkowana-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185474,biura-rachunkowe-wypelnianie-zeznan-pit-a-stosowanie-kasy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185474,biura-rachunkowe-wypelnianie-zeznan-pit-a-stosowanie-kasy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185474,biura-rachunkowe-wypelnianie-zeznan-pit-a-stosowanie-kasy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185472,bledne-rozliczenie-importu-uslug-kiedy-skorygowac-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185472,bledne-rozliczenie-importu-uslug-kiedy-skorygowac-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185472,bledne-rozliczenie-importu-uslug-kiedy-skorygowac-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194732,bledny-numer-rejestracyjny-pojazdu-na-fakturze-dokumentujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194732,bledny-numer-rejestracyjny-pojazdu-na-fakturze-dokumentujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194732,bledny-numer-rejestracyjny-pojazdu-na-fakturze-dokumentujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191521,brak-prawa-do-korekty-vat-przy-zmianie-przeznaczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191521,brak-prawa-do-korekty-vat-przy-zmianie-przeznaczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191521,brak-prawa-do-korekty-vat-przy-zmianie-przeznaczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183670,brak-zaplaty-nie-oznacza-ze-nie-doszlo-do-wykonania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183670,brak-zaplaty-nie-oznacza-ze-nie-doszlo-do-wykonania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183670,brak-zaplaty-nie-oznacza-ze-nie-doszlo-do-wykonania.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 9 z 49

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

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185065,charytatywne-sms-y-na-fakturze-za-telefon.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185065,charytatywne-sms-y-na-fakturze-za-telefon.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185065,charytatywne-sms-y-na-fakturze-za-telefon.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184033,czy-biura-rachunkowe-moga-korzystac-ze-zwolnienia-z-vat-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184033,czy-biura-rachunkowe-moga-korzystac-ze-zwolnienia-z-vat-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184033,czy-biura-rachunkowe-moga-korzystac-ze-zwolnienia-z-vat-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183672,czy-biuro-rachunkowe-moze-dostarczac-do-urzedu-skarbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183672,czy-biuro-rachunkowe-moze-dostarczac-do-urzedu-skarbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183672,czy-biuro-rachunkowe-moze-dostarczac-do-urzedu-skarbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189746,czy-biuro-rachunkowe-moze-zrezygnowac-ze-stosowania-kasy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189746,czy-biuro-rachunkowe-moze-zrezygnowac-ze-stosowania-kasy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189746,czy-biuro-rachunkowe-moze-zrezygnowac-ze-stosowania-kasy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192674,czy-koszty-transportu-zwiekszaja-podstawe-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192674,czy-koszty-transportu-zwiekszaja-podstawe-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192674,czy-koszty-transportu-zwiekszaja-podstawe-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184419,czy-na-fakturze-musi-byc-podpis-odbiorcy-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184419,czy-na-fakturze-musi-byc-podpis-odbiorcy-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184419,czy-na-fakturze-musi-byc-podpis-odbiorcy-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188724,czy-sprzedaz-dla-przedsiebiorcow-mozna-ewidencjonowac-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188724,czy-sprzedaz-dla-przedsiebiorcow-mozna-ewidencjonowac-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188724,czy-sprzedaz-dla-przedsiebiorcow-mozna-ewidencjonowac-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192314,czy-sprzedaz-skladnika-majatku-wykorzystywanego-do-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192314,czy-sprzedaz-skladnika-majatku-wykorzystywanego-do-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192314,czy-sprzedaz-skladnika-majatku-wykorzystywanego-do-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184424,dluznik-w-upadlosci-nie-musi-korygowac-vat-od-niezaplaconych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184424,dluznik-w-upadlosci-nie-musi-korygowac-vat-od-niezaplaconych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184424,dluznik-w-upadlosci-nie-musi-korygowac-vat-od-niezaplaconych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185062,dni-wolne-od-pracy-a-termin-na-skladanie-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185062,dni-wolne-od-pracy-a-termin-na-skladanie-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185062,dni-wolne-od-pracy-a-termin-na-skladanie-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190165,dokonanie-jednorazowej-sprzedazy-nie-czyni-ze-sprzedawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190165,dokonanie-jednorazowej-sprzedazy-nie-czyni-ze-sprzedawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190165,dokonanie-jednorazowej-sprzedazy-nie-czyni-ze-sprzedawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191523,dokumentowanie-czynnosci-wykonywanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191523,dokumentowanie-czynnosci-wykonywanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191523,dokumentowanie-czynnosci-wykonywanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186511,dokumentowanie-swiadczen-zdrowotnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186511,dokumentowanie-swiadczen-zdrowotnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186511,dokumentowanie-swiadczen-zdrowotnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194010,dokumentowanie-uslugi-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194010,dokumentowanie-uslugi-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194010,dokumentowanie-uslugi-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191938,dostawa-produktu-czy-usluga-budowlana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191938,dostawa-produktu-czy-usluga-budowlana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191938,dostawa-produktu-czy-usluga-budowlana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186506,ewidencja-przebiegu-pojazdu-prowadzona-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186506,ewidencja-przebiegu-pojazdu-prowadzona-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186506,ewidencja-przebiegu-pojazdu-prowadzona-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183674,ewidencja-zwrotu-towaru-gdy-sprzedaz-byla-zaewidencjonowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183674,ewidencja-zwrotu-towaru-gdy-sprzedaz-byla-zaewidencjonowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183674,ewidencja-zwrotu-towaru-gdy-sprzedaz-byla-zaewidencjonowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185066,ewidencjonowanie-w-kasie-fiskalnej-prowizji-otrzymanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185066,ewidencjonowanie-w-kasie-fiskalnej-prowizji-otrzymanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185066,ewidencjonowanie-w-kasie-fiskalnej-prowizji-otrzymanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185473,faktura-za-usluge-transportowa-wykonana-przez-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185473,faktura-za-usluge-transportowa-wykonana-przez-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185473,faktura-za-usluge-transportowa-wykonana-przez-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195153,grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195153,grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195153,grupowe-ubezpieczenie-na-zycie-pracownikow-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196144,jak-dokumentowac-niezwrocone-w-terminie-opakowania-wobec.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196144,jak-dokumentowac-niezwrocone-w-terminie-opakowania-wobec.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196144,jak-dokumentowac-niezwrocone-w-terminie-opakowania-wobec.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195817,jak-liczyc-limit-zwolnienia-podmiotowego-z-vat-gdy-podatnik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195817,jak-liczyc-limit-zwolnienia-podmiotowego-z-vat-gdy-podatnik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195817,jak-liczyc-limit-zwolnienia-podmiotowego-z-vat-gdy-podatnik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191939,jak-okreslac-termin-i-forme-platnosci-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191939,jak-okreslac-termin-i-forme-platnosci-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191939,jak-okreslac-termin-i-forme-platnosci-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183675,jak-powinny-byc-dokumentowane-uslugi-protetyczne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183675,jak-powinny-byc-dokumentowane-uslugi-protetyczne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183675,jak-powinny-byc-dokumentowane-uslugi-protetyczne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186150,jak-ustalac-czy-nabywca-jest-podatnikiem-czy-niepodatnikiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186150,jak-ustalac-czy-nabywca-jest-podatnikiem-czy-niepodatnikiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186150,jak-ustalac-czy-nabywca-jest-podatnikiem-czy-niepodatnikiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185800,kasa-rejestrujaca-u-prawnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185800,kasa-rejestrujaca-u-prawnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185800,kasa-rejestrujaca-u-prawnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190172,kiedy-do-dostawy-wewnatrzwspolnotowej-mozna-zastosowac-stawke.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190172,kiedy-do-dostawy-wewnatrzwspolnotowej-mozna-zastosowac-stawke.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190172,kiedy-do-dostawy-wewnatrzwspolnotowej-mozna-zastosowac-stawke.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192676,kiedy-sprzedaz-dla-pracownikow-trzeba-ewidencjonowac-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192676,kiedy-sprzedaz-dla-pracownikow-trzeba-ewidencjonowac-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192676,kiedy-sprzedaz-dla-pracownikow-trzeba-ewidencjonowac-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194019,kiedy-sprzedaz-towaru-opodatkowac-w-ramach-tzw-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194019,kiedy-sprzedaz-towaru-opodatkowac-w-ramach-tzw-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194019,kiedy-sprzedaz-towaru-opodatkowac-w-ramach-tzw-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188983,kiedy-trzeba-skladac-aktualizacje-informacji-vat-26.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188983,kiedy-trzeba-skladac-aktualizacje-informacji-vat-26.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188983,kiedy-trzeba-skladac-aktualizacje-informacji-vat-26.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191933,kiedy-udzielanie-pozyczek-wplywa-na-wskaznik-proporcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191933,kiedy-udzielanie-pozyczek-wplywa-na-wskaznik-proporcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191933,kiedy-udzielanie-pozyczek-wplywa-na-wskaznik-proporcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186146,kiedy-uslugi-zwiazane-z-wyzywieniem-trzeba-ewidencjonowac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186146,kiedy-uslugi-zwiazane-z-wyzywieniem-trzeba-ewidencjonowac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186146,kiedy-uslugi-zwiazane-z-wyzywieniem-trzeba-ewidencjonowac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194400,kiedy-wystepuje-sprzedaz-przedsiebiorstwa-lub-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194400,kiedy-wystepuje-sprzedaz-przedsiebiorstwa-lub-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194400,kiedy-wystepuje-sprzedaz-przedsiebiorstwa-lub-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190834,kiedy-zakup-towaru-od-rolnika-ryczaltowego-trzeba.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190834,kiedy-zakup-towaru-od-rolnika-ryczaltowego-trzeba.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190834,kiedy-zakup-towaru-od-rolnika-ryczaltowego-trzeba.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 10 z 49

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

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184032,komunikat-ministerstwa-finansow-w-sprawie-opodatkowania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184032,komunikat-ministerstwa-finansow-w-sprawie-opodatkowania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184032,komunikat-ministerstwa-finansow-w-sprawie-opodatkowania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184032,komunikat-ministerstwa-finansow-w-sprawie-opodatkowania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185801,konsekwencje-niewykazania-importu-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185801,konsekwencje-niewykazania-importu-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185801,konsekwencje-niewykazania-importu-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190512,korekta-vat-dokonywana-przy-sprzedazy-samochodu-gdy-od-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190512,korekta-vat-dokonywana-przy-sprzedazy-samochodu-gdy-od-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190512,korekta-vat-dokonywana-przy-sprzedazy-samochodu-gdy-od-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195454,korekta-vat-i-kosztow-podatkowych-przez-dluznika-gdy-termin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195454,korekta-vat-i-kosztow-podatkowych-przez-dluznika-gdy-termin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195454,korekta-vat-i-kosztow-podatkowych-przez-dluznika-gdy-termin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186514,korekta-faktury-zaliczkowej-do-zera-i-wystawienie-nowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186514,korekta-faktury-zaliczkowej-do-zera-i-wystawienie-nowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186514,korekta-faktury-zaliczkowej-do-zera-i-wystawienie-nowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193054,korekta-zawyzonej-stawki-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193054,korekta-zawyzonej-stawki-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193054,korekta-zawyzonej-stawki-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194014,koszty-wliczane-do-podstawy-opodatkowania-importu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194014,koszty-wliczane-do-podstawy-opodatkowania-importu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194014,koszty-wliczane-do-podstawy-opodatkowania-importu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186151,ktore-uslugi-wykazywac-w-deklaracji-skladanej-w-systemie-moss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186151,ktore-uslugi-wykazywac-w-deklaracji-skladanej-w-systemie-moss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186151,ktore-uslugi-wykazywac-w-deklaracji-skladanej-w-systemie-moss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187215,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-wykonuje-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187215,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-wykonuje-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187215,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-wykonuje-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188302,media-mozna-czasem-rozliczac-odrebnie-od-najmu-wyrok-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188302,media-mozna-czasem-rozliczac-odrebnie-od-najmu-wyrok-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188302,media-mozna-czasem-rozliczac-odrebnie-od-najmu-wyrok-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187621,miejsce-swiadczenia-kompleksowej-uslugi-konferencyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187621,miejsce-swiadczenia-kompleksowej-uslugi-konferencyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187621,miejsce-swiadczenia-kompleksowej-uslugi-konferencyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190520,minister-finansow-zmienia-interpretacje-ogolna-dotyczaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190520,minister-finansow-zmienia-interpretacje-ogolna-dotyczaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190520,minister-finansow-zmienia-interpretacje-ogolna-dotyczaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194403,ministerstwo-finansow-przestrzega-rolnikow-przed-zakupem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194403,ministerstwo-finansow-przestrzega-rolnikow-przed-zakupem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194403,ministerstwo-finansow-przestrzega-rolnikow-przed-zakupem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190826,ministerstwo-finansow-wyjasnia-jak-rozliczac-vat-od-1-lipca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190826,ministerstwo-finansow-wyjasnia-jak-rozliczac-vat-od-1-lipca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190826,ministerstwo-finansow-wyjasnia-jak-rozliczac-vat-od-1-lipca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193541,ministerstwo-finansow-wyjasnia-zasady-rozliczania-vat-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193541,ministerstwo-finansow-wyjasnia-zasady-rozliczania-vat-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193541,ministerstwo-finansow-wyjasnia-zasady-rozliczania-vat-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185802,moment-powstania-obowiazku-podatkowego-przy-refundacji-do-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185802,moment-powstania-obowiazku-podatkowego-przy-refundacji-do-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185802,moment-powstania-obowiazku-podatkowego-przy-refundacji-do-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193349,moment-wykonania-uslugi-budowlanej-dla-celow-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193349,moment-wykonania-uslugi-budowlanej-dla-celow-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193349,moment-wykonania-uslugi-budowlanej-dla-celow-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191513,nsa-w-skladzie-7-sedziow-rozstrzygnie-czy-przekazanie-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191513,nsa-w-skladzie-7-sedziow-rozstrzygnie-czy-przekazanie-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191513,nsa-w-skladzie-7-sedziow-rozstrzygnie-czy-przekazanie-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187222,nie-bedzie-obnizonej-stawki-vat-na-e-booki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187222,nie-bedzie-obnizonej-stawki-vat-na-e-booki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187222,nie-bedzie-obnizonej-stawki-vat-na-e-booki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194725,nie-bedzie-rozszerzenia-zwolnienia-z-vat-na-towary.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194725,nie-bedzie-rozszerzenia-zwolnienia-z-vat-na-towary.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194725,nie-bedzie-rozszerzenia-zwolnienia-z-vat-na-towary.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191220,nie-bedzie-zmian-w-rozliczaniu-vat-od-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191220,nie-bedzie-zmian-w-rozliczaniu-vat-od-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191220,nie-bedzie-zmian-w-rozliczaniu-vat-od-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188311,nie-bedzie-zmian-w-ustalaniu-terminu-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188311,nie-bedzie-zmian-w-ustalaniu-terminu-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188311,nie-bedzie-zmian-w-ustalaniu-terminu-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188311,nie-bedzie-zmian-w-ustalaniu-terminu-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188719,nie-od-kazdej-otrzymanej-zaplaty-trzeba-rozliczac-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188719,nie-od-kazdej-otrzymanej-zaplaty-trzeba-rozliczac-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188719,nie-od-kazdej-otrzymanej-zaplaty-trzeba-rozliczac-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190169,numer-rejestracyjny-pojazdu-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190169,numer-rejestracyjny-pojazdu-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190169,numer-rejestracyjny-pojazdu-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187966,obciazenie-podwykonawcy-kosztami-naprawienia-jego-bledow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187966,obciazenie-podwykonawcy-kosztami-naprawienia-jego-bledow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187966,obciazenie-podwykonawcy-kosztami-naprawienia-jego-bledow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194730,obciazenie-pracownika-za-uzywanie-samochodu-sluzbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194730,obciazenie-pracownika-za-uzywanie-samochodu-sluzbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194730,obciazenie-pracownika-za-uzywanie-samochodu-sluzbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195158,obciazenie-wlascicieli-lokali-uzytkowych-oplatami-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195158,obciazenie-wlascicieli-lokali-uzytkowych-oplatami-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195158,obciazenie-wlascicieli-lokali-uzytkowych-oplatami-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195452,obowiazek-ewidencjonowania-uslug-medycznych-swiadczonych-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195452,obowiazek-ewidencjonowania-uslug-medycznych-swiadczonych-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195452,obowiazek-ewidencjonowania-uslug-medycznych-swiadczonych-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184034,obowiazek-ewidencjonowania-w-kasie-fiskalnej-karnetow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184034,obowiazek-ewidencjonowania-w-kasie-fiskalnej-karnetow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184034,obowiazek-ewidencjonowania-w-kasie-fiskalnej-karnetow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195154,obowiazek-ewidencjonowania-w-kasie-rejestrujacej-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195154,obowiazek-ewidencjonowania-w-kasie-rejestrujacej-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195154,obowiazek-ewidencjonowania-w-kasie-rejestrujacej-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195451,obowiazek-podatkowy-od-oplat-za-wieczyste-uzytkowanie-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195451,obowiazek-podatkowy-od-oplat-za-wieczyste-uzytkowanie-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195451,obowiazek-podatkowy-od-oplat-za-wieczyste-uzytkowanie-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195816,obowiazek-podatkowy-w-przypadku-uslug-posrednictwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195816,obowiazek-podatkowy-w-przypadku-uslug-posrednictwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195816,obowiazek-podatkowy-w-przypadku-uslug-posrednictwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189372,obowiazek-prowadzenia-ewidencji-i-odliczanie-vat-od-wydatkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189372,obowiazek-prowadzenia-ewidencji-i-odliczanie-vat-od-wydatkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189372,obowiazek-prowadzenia-ewidencji-i-odliczanie-vat-od-wydatkow.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 11 z 49

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

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191930,obowiazek-skladania-informacji-podsumowujacych-w-obrocie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191930,obowiazek-skladania-informacji-podsumowujacych-w-obrocie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191930,obowiazek-skladania-informacji-podsumowujacych-w-obrocie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194728,obowiazek-zaplaty-kwoty-vat-wykazanej-w-blednej-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194728,obowiazek-zaplaty-kwoty-vat-wykazanej-w-blednej-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194728,obowiazek-zaplaty-kwoty-vat-wykazanej-w-blednej-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186903,odliczanie-vat-gdy-podatnik-wykonuje-czynnosci-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186903,odliczanie-vat-gdy-podatnik-wykonuje-czynnosci-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186903,odliczanie-vat-gdy-podatnik-wykonuje-czynnosci-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191213,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-pojazd-demonstracyjny-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191213,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-pojazd-demonstracyjny-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191213,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-pojazd-demonstracyjny-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185064,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-gdy-podatnik-nie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185064,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-gdy-podatnik-nie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185064,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-gdy-podatnik-nie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191935,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-wykorzystywany-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191935,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-wykorzystywany-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191935,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-wykorzystywany-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191520,odliczanie-vat-od-wydatkow-zwiazanych-z-czynnosciami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191520,odliczanie-vat-od-wydatkow-zwiazanych-z-czynnosciami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191520,odliczanie-vat-od-wydatkow-zwiazanych-z-czynnosciami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191515,odliczanie-vat-od-zakupu-paliwa-do-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191515,odliczanie-vat-od-zakupu-paliwa-do-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191515,odliczanie-vat-od-zakupu-paliwa-do-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190514,odliczanie-vat-przez-jednostki-budzetowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190514,odliczanie-vat-przez-jednostki-budzetowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190514,odliczanie-vat-przez-jednostki-budzetowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187216,odliczanie-vat-z-faktur-otrzymanych-po-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187216,odliczanie-vat-z-faktur-otrzymanych-po-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187216,odliczanie-vat-z-faktur-otrzymanych-po-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185799,odliczanie-vat-z-faktury-za-leasing-samochodu-gdy-w-trakcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185799,odliczanie-vat-z-faktury-za-leasing-samochodu-gdy-w-trakcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185799,odliczanie-vat-z-faktury-za-leasing-samochodu-gdy-w-trakcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194399,odliczenie-vat-od-ogloszen-prasowych-i-wyceny-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194399,odliczenie-vat-od-ogloszen-prasowych-i-wyceny-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194399,odliczenie-vat-od-ogloszen-prasowych-i-wyceny-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187960,odliczenie-vat-od-samochodu-osobowego-zakupionego-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187960,odliczenie-vat-od-samochodu-osobowego-zakupionego-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187960,odliczenie-vat-od-samochodu-osobowego-zakupionego-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189748,odliczenie-vat-od-towarow-zakupionych-w-polsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189748,odliczenie-vat-od-towarow-zakupionych-w-polsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189748,odliczenie-vat-od-towarow-zakupionych-w-polsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186898,odliczenie-vat-poprzez-korekte-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186898,odliczenie-vat-poprzez-korekte-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186898,odliczenie-vat-poprzez-korekte-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188306,odliczenie-vat-z-faktur-leasingowych-dotyczacych-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188306,odliczenie-vat-z-faktur-leasingowych-dotyczacych-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188306,odliczenie-vat-z-faktur-leasingowych-dotyczacych-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191212,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-od-nieuczciwego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191212,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-od-nieuczciwego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191212,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-od-nieuczciwego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184421,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-po-zakonczeniu-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184421,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-po-zakonczeniu-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184421,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-po-zakonczeniu-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187619,odliczenie-podatku-naliczonego-w-przypadku-otrzymania-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187619,odliczenie-podatku-naliczonego-w-przypadku-otrzymania-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187619,odliczenie-podatku-naliczonego-w-przypadku-otrzymania-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195156,odplatne-udostepnienie-parkingu-pracownikom-i-innym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195156,odplatne-udostepnienie-parkingu-pracownikom-i-innym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195156,odplatne-udostepnienie-parkingu-pracownikom-i-innym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187214,odplatnosc-za-korzystanie-ze-sluzbowego-samochodu-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187214,odplatnosc-za-korzystanie-ze-sluzbowego-samochodu-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187214,odplatnosc-za-korzystanie-ze-sluzbowego-samochodu-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193536,odszkodowaniekara-za-wczesniejsze-rozwiazanie-umowy-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193536,odszkodowaniekara-za-wczesniejsze-rozwiazanie-umowy-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193536,odszkodowaniekara-za-wczesniejsze-rozwiazanie-umowy-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190516,od-wydatkow-na-pojazd-specjalny-nie-zawsze-mozna-odliczac-100.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190516,od-wydatkow-na-pojazd-specjalny-nie-zawsze-mozna-odliczac-100.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190516,od-wydatkow-na-pojazd-specjalny-nie-zawsze-mozna-odliczac-100.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186509,okres-korekty-dla-inwestycji-w-obcym-srodku-trwalym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186509,okres-korekty-dla-inwestycji-w-obcym-srodku-trwalym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186509,okres-korekty-dla-inwestycji-w-obcym-srodku-trwalym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186510,okreslanie-daty-sprzedazy-na-fakturach-zbiorczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186510,okreslanie-daty-sprzedazy-na-fakturach-zbiorczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186510,okreslanie-daty-sprzedazy-na-fakturach-zbiorczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187616,okreslenie-nazwy-towaru-na-paragonie-fiskalnym-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187616,okreslenie-nazwy-towaru-na-paragonie-fiskalnym-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187616,okreslenie-nazwy-towaru-na-paragonie-fiskalnym-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191522,opinia-rzecznika-generalnego-w-sprawie-uznania-gmin-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191522,opinia-rzecznika-generalnego-w-sprawie-uznania-gmin-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191522,opinia-rzecznika-generalnego-w-sprawie-uznania-gmin-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187967,oplata-smieciowa-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187967,oplata-smieciowa-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187967,oplata-smieciowa-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188722,oplata-za-zajecie-pasa-drogowego-bez-vat-a-przeniesienie-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188722,oplata-za-zajecie-pasa-drogowego-bez-vat-a-przeniesienie-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188722,oplata-za-zajecie-pasa-drogowego-bez-vat-a-przeniesienie-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185469,oplaty-za-wysylke-towaru-nie-zawsze-bez-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185469,oplaty-za-wysylke-towaru-nie-zawsze-bez-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185469,oplaty-za-wysylke-towaru-nie-zawsze-bez-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189751,opodatkowanie-i-udokumentowanie-uslug-swiadczonych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189751,opodatkowanie-i-udokumentowanie-uslug-swiadczonych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189751,opodatkowanie-i-udokumentowanie-uslug-swiadczonych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195157,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-budowlano-instalacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195157,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-budowlano-instalacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195157,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-budowlano-instalacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193538,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-organizacji-imprezy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193538,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-organizacji-imprezy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193538,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-organizacji-imprezy.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 12 z 49

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

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185803,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-restauracyjnej-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185803,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-restauracyjnej-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185803,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-restauracyjnej-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185803,opodatkowanie-kompleksowej-uslugi-restauracyjnej-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193537,opodatkowanie-nieodplatnego-przekazania-towaru-dla-ktorego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193537,opodatkowanie-nieodplatnego-przekazania-towaru-dla-ktorego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193537,opodatkowanie-nieodplatnego-przekazania-towaru-dla-ktorego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192670,opodatkowanie-sprzedazy-samochodu-gdy-od-wydatkow-na-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192670,opodatkowanie-sprzedazy-samochodu-gdy-od-wydatkow-na-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192670,opodatkowanie-sprzedazy-samochodu-gdy-od-wydatkow-na-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193534,opodatkowanie-sprzedazy-wedlug-zasad-ogolnych-zamiast.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193534,opodatkowanie-sprzedazy-wedlug-zasad-ogolnych-zamiast.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193534,opodatkowanie-sprzedazy-wedlug-zasad-ogolnych-zamiast.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188726,opodatkowanie-uslug-gastronomicznych-w-wyjasnieniach-ministra.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188726,opodatkowanie-uslug-gastronomicznych-w-wyjasnieniach-ministra.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188726,opodatkowanie-uslug-gastronomicznych-w-wyjasnieniach-ministra.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187622,opodatkowanie-uslug-hotelowych-i-uslug-dodatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187622,opodatkowanie-uslug-hotelowych-i-uslug-dodatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187622,opodatkowanie-uslug-hotelowych-i-uslug-dodatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188312,opodatkowanie-uslug-kulturalnych-interpretacja-ogolna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188312,opodatkowanie-uslug-kulturalnych-interpretacja-ogolna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188312,opodatkowanie-uslug-kulturalnych-interpretacja-ogolna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184036,opodatkowanie-uslug-noclegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184036,opodatkowanie-uslug-noclegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184036,opodatkowanie-uslug-noclegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184037,opodatkowanie-uslug-wlasnych-swiadczonych-w-ramach-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184037,opodatkowanie-uslug-wlasnych-swiadczonych-w-ramach-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184037,opodatkowanie-uslug-wlasnych-swiadczonych-w-ramach-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189377,opodatkowanie-uslug-zwiazanych-ze-sportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189377,opodatkowanie-uslug-zwiazanych-ze-sportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189377,opodatkowanie-uslug-zwiazanych-ze-sportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189750,opodatkowaniu-vat-podlega-takze-nieodplatne-przekazanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189750,opodatkowaniu-vat-podlega-takze-nieodplatne-przekazanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189750,opodatkowaniu-vat-podlega-takze-nieodplatne-przekazanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184413,otrzymane-faktury-elektroniczne-czy-mozna-przechowywac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184413,otrzymane-faktury-elektroniczne-czy-mozna-przechowywac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184413,otrzymane-faktury-elektroniczne-czy-mozna-przechowywac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193048,otrzymaniezaplacenie-zaliczki-na-poczet-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193048,otrzymaniezaplacenie-zaliczki-na-poczet-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193048,otrzymaniezaplacenie-zaliczki-na-poczet-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194396,otrzymanie-rabatu-posredniego-a-obowiazek-obnizenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194396,otrzymanie-rabatu-posredniego-a-obowiazek-obnizenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194396,otrzymanie-rabatu-posredniego-a-obowiazek-obnizenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195811,parkowanie-samochodu-blisko-miejsca-zamieszkania-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195811,parkowanie-samochodu-blisko-miejsca-zamieszkania-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195811,parkowanie-samochodu-blisko-miejsca-zamieszkania-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191518,porozumienie-w-sprawie-zawarcia-kompensaty-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191518,porozumienie-w-sprawie-zawarcia-kompensaty-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191518,porozumienie-w-sprawie-zawarcia-kompensaty-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188720,posrednictwo-w-oferowaniu-produktow-finansowych-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188720,posrednictwo-w-oferowaniu-produktow-finansowych-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188720,posrednictwo-w-oferowaniu-produktow-finansowych-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193533,pozostawanie-do-dyspozycji-kontrahenta-jako-czynnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193533,pozostawanie-do-dyspozycji-kontrahenta-jako-czynnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193533,pozostawanie-do-dyspozycji-kontrahenta-jako-czynnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186904,pozyczka-udzielona-wspolnikom-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186904,pozyczka-udzielona-wspolnikom-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186904,pozyczka-udzielona-wspolnikom-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195814,prawo-do-odliczenia-vat-od-wydatkow-na-remont-pomieszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195814,prawo-do-odliczenia-vat-od-wydatkow-na-remont-pomieszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195814,prawo-do-odliczenia-vat-od-wydatkow-na-remont-pomieszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193532,prawo-do-odliczenia-vat-od-wydatkow-poniesionych-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193532,prawo-do-odliczenia-vat-od-wydatkow-poniesionych-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193532,prawo-do-odliczenia-vat-od-wydatkow-poniesionych-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190827,prawo-do-odliczenia-vat-z-faktury-za-najem-lokalu-gdy-czasowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190827,prawo-do-odliczenia-vat-z-faktury-za-najem-lokalu-gdy-czasowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190827,prawo-do-odliczenia-vat-z-faktury-za-najem-lokalu-gdy-czasowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195150,prawo-do-ulgi-na-zle-dlugi-gdy-dluznik-byl-w-upadlosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195150,prawo-do-ulgi-na-zle-dlugi-gdy-dluznik-byl-w-upadlosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195150,prawo-do-ulgi-na-zle-dlugi-gdy-dluznik-byl-w-upadlosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192320,prawo-do-zwolnienia-z-vat-gdy-wynajmowany-budynek-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192320,prawo-do-zwolnienia-z-vat-gdy-wynajmowany-budynek-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192320,prawo-do-zwolnienia-z-vat-gdy-wynajmowany-budynek-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195149,prawo-gminy-do-odliczania-vat-od-wydatkow-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195149,prawo-gminy-do-odliczania-vat-od-wydatkow-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195149,prawo-gminy-do-odliczania-vat-od-wydatkow-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191211,prowadzenie-spraw-spolki-komandytowej-za-wynagrodzeniem-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191211,prowadzenie-spraw-spolki-komandytowej-za-wynagrodzeniem-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191211,prowadzenie-spraw-spolki-komandytowej-za-wynagrodzeniem-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191211,prowadzenie-spraw-spolki-komandytowej-za-wynagrodzeniem-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184416,przejecie-firmy-a-obowiazek-wystawiania-korekt-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184416,przejecie-firmy-a-obowiazek-wystawiania-korekt-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184416,przejecie-firmy-a-obowiazek-wystawiania-korekt-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188985,przekazanie-bonow-towarowych-w-ramach-promocji-firmy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188985,przekazanie-bonow-towarowych-w-ramach-promocji-firmy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188985,przekazanie-bonow-towarowych-w-ramach-promocji-firmy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189378,przekazanie-czlonkowi-rodziny-udzialu-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189378,przekazanie-czlonkowi-rodziny-udzialu-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189378,przekazanie-czlonkowi-rodziny-udzialu-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191941,przekazanie-kontrahentowi-prezentu-obowiazek-wykazania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191941,przekazanie-kontrahentowi-prezentu-obowiazek-wykazania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191941,przekazanie-kontrahentowi-prezentu-obowiazek-wykazania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194395,przekazanie-wspolnikowi-majatku-likwidowanej-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194395,przekazanie-wspolnikowi-majatku-likwidowanej-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194395,przekazanie-wspolnikowi-majatku-likwidowanej-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195812,przekazanie-wspolnikowi-nieruchomosci-w-zamian-za-udzialy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195812,przekazanie-wspolnikowi-nieruchomosci-w-zamian-za-udzialy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195812,przekazanie-wspolnikowi-nieruchomosci-w-zamian-za-udzialy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188307,przekroczenie-limitu-wnt-dla-kwartalnych-informacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188307,przekroczenie-limitu-wnt-dla-kwartalnych-informacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188307,przekroczenie-limitu-wnt-dla-kwartalnych-informacji.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 13 z 49

Przeliczanie na PLN kwot wyrażonych w walucie obcej - wyrok WSA 16/21

Przeliczanie na złote kwot wykazanych w zbiorczej fakturze korygującej 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 5/30

Rozliczanie VAT przez jednostki organizacyjne gminy 26/20

Rozliczanie VAT przez małżonków prowadzących wspólnie gospodarstwo rolne - odpowiedź na interpelację poselską 6/27

Rozliczanie VAT w ramach odwrotnego obciążenia a ulga na złe długi 10/17

Rozliczanie VAT w ramach tzw. "odwrotnego obciążenia" 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 7/23

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188982,przeliczanie-na-pln-kwot-wyrazonych-w-walucie-obcej-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188982,przeliczanie-na-pln-kwot-wyrazonych-w-walucie-obcej-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188982,przeliczanie-na-pln-kwot-wyrazonych-w-walucie-obcej-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186508,przeliczanie-na-zlote-kwot-wykazanych-w-zbiorczej-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186508,przeliczanie-na-zlote-kwot-wykazanych-w-zbiorczej-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186508,przeliczanie-na-zlote-kwot-wykazanych-w-zbiorczej-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192316,przepisy-ograniczajace-prawo-do-odliczania-vat-od-wydatkow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192316,przepisy-ograniczajace-prawo-do-odliczania-vat-od-wydatkow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192316,przepisy-ograniczajace-prawo-do-odliczania-vat-od-wydatkow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193053,przeznaczenie-samochodu-prywatnego-na-cele-firmowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193053,przeznaczenie-samochodu-prywatnego-na-cele-firmowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193053,przeznaczenie-samochodu-prywatnego-na-cele-firmowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188725,przy-sprzedazy-przez-internet-tez-jest-obowiazek-przekazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188725,przy-sprzedazy-przez-internet-tez-jest-obowiazek-przekazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188725,przy-sprzedazy-przez-internet-tez-jest-obowiazek-przekazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185069,przystapienie-do-systemu-moss-podatnikow-zwolnionych-z-vat-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185069,przystapienie-do-systemu-moss-podatnikow-zwolnionych-z-vat-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185069,przystapienie-do-systemu-moss-podatnikow-zwolnionych-z-vat-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190519,psycholog-nie-musi-obowiazkowo-stosowac-kasy-rejestrujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190519,psycholog-nie-musi-obowiazkowo-stosowac-kasy-rejestrujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190519,psycholog-nie-musi-obowiazkowo-stosowac-kasy-rejestrujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187620,refakturowanie-uslug-na-pracownikow-a-kasa-fiskalna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187620,refakturowanie-uslug-na-pracownikow-a-kasa-fiskalna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187620,refakturowanie-uslug-na-pracownikow-a-kasa-fiskalna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184414,reklamacja-towaru-bezposrednio-u-producenta-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184414,reklamacja-towaru-bezposrednio-u-producenta-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184414,reklamacja-towaru-bezposrednio-u-producenta-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196142,reklamacja-towaru-przez-kontrahenta-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196142,reklamacja-towaru-przez-kontrahenta-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196142,reklamacja-towaru-przez-kontrahenta-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193352,rezygnacja-z-prowadzenia-ewidencji-przebiegu-pojazdu-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193352,rezygnacja-z-prowadzenia-ewidencji-przebiegu-pojazdu-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193352,rezygnacja-z-prowadzenia-ewidencji-przebiegu-pojazdu-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188310,rezygnacja-z-rozliczania-vat-skutki-zlozenia-aktualizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188310,rezygnacja-z-rozliczania-vat-skutki-zlozenia-aktualizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188310,rezygnacja-z-rozliczania-vat-skutki-zlozenia-aktualizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191217,reczne-dopisanie-na-fakturze-numeru-rejestracyjnego-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191217,reczne-dopisanie-na-fakturze-numeru-rejestracyjnego-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191217,reczne-dopisanie-na-fakturze-numeru-rejestracyjnego-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194397,rozliczanie-vat-od-uslug-swiadczonych-przez-niezalezne-grupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194397,rozliczanie-vat-od-uslug-swiadczonych-przez-niezalezne-grupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194397,rozliczanie-vat-od-uslug-swiadczonych-przez-niezalezne-grupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185071,rozliczanie-vat-przez-gminy-wybrane-orzeczenia-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185071,rozliczanie-vat-przez-gminy-wybrane-orzeczenia-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185071,rozliczanie-vat-przez-gminy-wybrane-orzeczenia-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192673,rozliczanie-vat-przez-jednostki-organizacyjne-gminy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192673,rozliczanie-vat-przez-jednostki-organizacyjne-gminy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192673,rozliczanie-vat-przez-jednostki-organizacyjne-gminy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185475,rozliczanie-vat-przez-malzonkow-prowadzacych-wspolnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185475,rozliczanie-vat-przez-malzonkow-prowadzacych-wspolnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185475,rozliczanie-vat-przez-malzonkow-prowadzacych-wspolnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186897,rozliczanie-vat-w-ramach-odwrotnego-obciazenia-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186897,rozliczanie-vat-w-ramach-odwrotnego-obciazenia-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186897,rozliczanie-vat-w-ramach-odwrotnego-obciazenia-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186515,rozliczanie-vat-w-ramach-tzw-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186515,rozliczanie-vat-w-ramach-tzw-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186515,rozliczanie-vat-w-ramach-tzw-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193539,rozliczanie-vat-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193539,rozliczanie-vat-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193539,rozliczanie-vat-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187217,rozliczanie-i-dokumentowanie-uslug-turystycznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187217,rozliczanie-i-dokumentowanie-uslug-turystycznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187217,rozliczanie-i-dokumentowanie-uslug-turystycznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188986,rozliczenia-pomiedzy-uczestnikami-konsorcjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188986,rozliczenia-pomiedzy-uczestnikami-konsorcjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188986,rozliczenia-pomiedzy-uczestnikami-konsorcjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188304,rozliczenie-vat-gdy-otrzymana-zaliczka-przewyzsza-ostateczna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188304,rozliczenie-vat-gdy-otrzymana-zaliczka-przewyzsza-ostateczna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188304,rozliczenie-vat-gdy-otrzymana-zaliczka-przewyzsza-ostateczna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188723,rozliczenie-vat-gdy-po-wplacie-zaliczki-klient-rezygnuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188723,rozliczenie-vat-gdy-po-wplacie-zaliczki-klient-rezygnuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3990,188723,rozliczenie-vat-gdy-po-wplacie-zaliczki-klient-rezygnuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196141,rozliczenie-vat-gdy-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196141,rozliczenie-vat-gdy-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196141,rozliczenie-vat-gdy-w-trakcie-zawieszenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186145,rozliczenie-vat-i-podatku-dochodowego-gdy-usluge-wykonano.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186145,rozliczenie-vat-i-podatku-dochodowego-gdy-usluge-wykonano.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186145,rozliczenie-vat-i-podatku-dochodowego-gdy-usluge-wykonano.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192672,rozliczenie-vat-od-uslugi-dzierzawy-gdy-dzierzawca-remontuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192672,rozliczenie-vat-od-uslugi-dzierzawy-gdy-dzierzawca-remontuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192672,rozliczenie-vat-od-uslugi-dzierzawy-gdy-dzierzawca-remontuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191517,rozliczenie-vat-od-uslugi-najmu-gdy-platnosc-za-usluge-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191517,rozliczenie-vat-od-uslugi-najmu-gdy-platnosc-za-usluge-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191517,rozliczenie-vat-od-uslugi-najmu-gdy-platnosc-za-usluge-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195456,rozliczenie-vat-od-uslugi-zakupionej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195456,rozliczenie-vat-od-uslugi-zakupionej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195456,rozliczenie-vat-od-uslugi-zakupionej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193353,rozliczenie-dostaw-udokumentowanych-zbiorcza-faktura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193353,rozliczenie-dostaw-udokumentowanych-zbiorcza-faktura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193353,rozliczenie-dostaw-udokumentowanych-zbiorcza-faktura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184422,rozliczenie-faktury-korygujacej-gdy-vat-z-faktury-pierwotnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184422,rozliczenie-faktury-korygujacej-gdy-vat-z-faktury-pierwotnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184422,rozliczenie-faktury-korygujacej-gdy-vat-z-faktury-pierwotnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194018,rozliczenie-faktury-korygujacej-wystawionej-dla-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194018,rozliczenie-faktury-korygujacej-wystawionej-dla-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194018,rozliczenie-faktury-korygujacej-wystawionej-dla-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188305,rozliczenie-refaktury-za-usluge-telekomunikacyjna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188305,rozliczenie-refaktury-za-usluge-telekomunikacyjna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188305,rozliczenie-refaktury-za-usluge-telekomunikacyjna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185796,rozliczenie-zakupu-paliwa-z-wykorzystaniem-karty-paliwowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185796,rozliczenie-zakupu-paliwa-z-wykorzystaniem-karty-paliwowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185796,rozliczenie-zakupu-paliwa-z-wykorzystaniem-karty-paliwowej.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 14 z 49

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 32/24

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183669,samochody-osobowe-potwierdzenie-zaplaty-akcyzy-dostepne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183669,samochody-osobowe-potwierdzenie-zaplaty-akcyzy-dostepne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183669,samochody-osobowe-potwierdzenie-zaplaty-akcyzy-dostepne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187614,serwowanie-napoi-jako-usluga-dodatkowa-zwiazana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187614,serwowanie-napoi-jako-usluga-dodatkowa-zwiazana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187614,serwowanie-napoi-jako-usluga-dodatkowa-zwiazana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193050,skanowanie-faktur-papierowych-w-celu-ich-przechowywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193050,skanowanie-faktur-papierowych-w-celu-ich-przechowywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193050,skanowanie-faktur-papierowych-w-celu-ich-przechowywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193348,skorygowanie-pustej-faktury-nie-zawsze-mozliwe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193348,skorygowanie-pustej-faktury-nie-zawsze-mozliwe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193348,skorygowanie-pustej-faktury-nie-zawsze-mozliwe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187613,skutki-podatkowe-wystawienia-faktury-na-podmiot-inny-niz-ten.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187613,skutki-podatkowe-wystawienia-faktury-na-podmiot-inny-niz-ten.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187613,skutki-podatkowe-wystawienia-faktury-na-podmiot-inny-niz-ten.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184411,skutki-rozliczenia-ulgi-na-zle-dlugi-w-nieprawidlowym-okresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184411,skutki-rozliczenia-ulgi-na-zle-dlugi-w-nieprawidlowym-okresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184411,skutki-rozliczenia-ulgi-na-zle-dlugi-w-nieprawidlowym-okresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187961,skutki-sprzedazy-samochodu-osobowego-wykupionego-z-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187961,skutki-sprzedazy-samochodu-osobowego-wykupionego-z-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187961,skutki-sprzedazy-samochodu-osobowego-wykupionego-z-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190513,skutki-wyboru-zwolnienia-z-vat-w-trakcie-roku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190513,skutki-wyboru-zwolnienia-z-vat-w-trakcie-roku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190513,skutki-wyboru-zwolnienia-z-vat-w-trakcie-roku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185798,sposob-rozliczenia-vat-u-nabywcy-gdy-do-pierwotnej-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185798,sposob-rozliczenia-vat-u-nabywcy-gdy-do-pierwotnej-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185798,sposob-rozliczenia-vat-u-nabywcy-gdy-do-pierwotnej-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191943,sposob-udokumentowania-dostawy-wewnatrzwspolnotowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191943,sposob-udokumentowania-dostawy-wewnatrzwspolnotowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191943,sposob-udokumentowania-dostawy-wewnatrzwspolnotowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192318,sprzedaz-elektroniki-sposob-rozliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192318,sprzedaz-elektroniki-sposob-rozliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192318,sprzedaz-elektroniki-sposob-rozliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190170,sprzedaz-i-dzierzawa-gruntow-rolnych-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190170,sprzedaz-i-dzierzawa-gruntow-rolnych-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190170,sprzedaz-i-dzierzawa-gruntow-rolnych-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191936,sprzedaz-lokalu-uzytkowego-wykorzystywanego-w-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191936,sprzedaz-lokalu-uzytkowego-wykorzystywanego-w-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191936,sprzedaz-lokalu-uzytkowego-wykorzystywanego-w-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190830,sprzedaz-rozbudowanej-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190830,sprzedaz-rozbudowanej-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190830,sprzedaz-rozbudowanej-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185467,sprzedaz-samochodu-a-obowiazek-zlozenia-aktualizacji-druku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185467,sprzedaz-samochodu-a-obowiazek-zlozenia-aktualizacji-druku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185467,sprzedaz-samochodu-a-obowiazek-zlozenia-aktualizacji-druku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194017,sprzedaz-samochodu-wycofanego-z-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194017,sprzedaz-samochodu-wycofanego-z-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194017,sprzedaz-samochodu-wycofanego-z-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193351,sprzedaz-samochodu-wykupionego-z-leasingu-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193351,sprzedaz-samochodu-wykupionego-z-leasingu-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193351,sprzedaz-samochodu-wykupionego-z-leasingu-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190833,sprzedaz-srodka-trwalego-w-procedurze-vat-marza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190833,sprzedaz-srodka-trwalego-w-procedurze-vat-marza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190833,sprzedaz-srodka-trwalego-w-procedurze-vat-marza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190168,sprzedaz-srodkow-trwalych-przez-podatnika-zwolnionego-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190168,sprzedaz-srodkow-trwalych-przez-podatnika-zwolnionego-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190168,sprzedaz-srodkow-trwalych-przez-podatnika-zwolnionego-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195455,sprzedaz-towaru-wraz-z-montazem-dla-kontrahenta-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195455,sprzedaz-towaru-wraz-z-montazem-dla-kontrahenta-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195455,sprzedaz-towaru-wraz-z-montazem-dla-kontrahenta-unijnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190167,sprzedaz-w-ramach-odwrotnego-obciazenia-a-uzyskanie-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190167,sprzedaz-w-ramach-odwrotnego-obciazenia-a-uzyskanie-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190167,sprzedaz-w-ramach-odwrotnego-obciazenia-a-uzyskanie-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189376,sprzedaz-wysylkowa-na-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189376,sprzedaz-wysylkowa-na-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189376,sprzedaz-wysylkowa-na-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196143,stawka-vat-dla-prac-budowlanych-wykonywanych-w-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196143,stawka-vat-dla-prac-budowlanych-wykonywanych-w-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196143,stawka-vat-dla-prac-budowlanych-wykonywanych-w-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187218,stawka-vat-na-roboty-budowlaneinstalacyjne-dotyczace-budynkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187218,stawka-vat-na-roboty-budowlaneinstalacyjne-dotyczace-budynkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187218,stawka-vat-na-roboty-budowlaneinstalacyjne-dotyczace-budynkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185068,stawka-vat-na-sprzedaz-domow-jednorodzinnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185068,stawka-vat-na-sprzedaz-domow-jednorodzinnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185068,stawka-vat-na-sprzedaz-domow-jednorodzinnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193056,stawka-vat-na-sprzedaz-gruntu-o-przeznaczeniu-mieszanym-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193056,stawka-vat-na-sprzedaz-gruntu-o-przeznaczeniu-mieszanym-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193056,stawka-vat-na-sprzedaz-gruntu-o-przeznaczeniu-mieszanym-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194402,stawka-vat-na-sprzedaz-nieruchomosci-wybudowanej-na-gruncie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194402,stawka-vat-na-sprzedaz-nieruchomosci-wybudowanej-na-gruncie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194402,stawka-vat-na-sprzedaz-nieruchomosci-wybudowanej-na-gruncie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192319,stawka-vat-na-sprzedaz-ulepszonego-i-wydzierzawianego-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192319,stawka-vat-na-sprzedaz-ulepszonego-i-wydzierzawianego-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192319,stawka-vat-na-sprzedaz-ulepszonego-i-wydzierzawianego-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186899,szkolenia-finansowane-ze-srodkow-publicznych-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186899,szkolenia-finansowane-ze-srodkow-publicznych-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186899,szkolenia-finansowane-ze-srodkow-publicznych-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195152,swiadczenia-finansowane-czesciowo-z-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195152,swiadczenia-finansowane-czesciowo-z-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195152,swiadczenia-finansowane-czesciowo-z-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184729,swiadczenie-uslug-najmu-a-obowiazek-stosowania-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184729,swiadczenie-uslug-najmu-a-obowiazek-stosowania-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184729,swiadczenie-uslug-najmu-a-obowiazek-stosowania-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185468,swiadczenie-uslug-na-podstawie-umowy-zlecenia-jako-czynnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185468,swiadczenie-uslug-na-podstawie-umowy-zlecenia-jako-czynnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185468,swiadczenie-uslug-na-podstawie-umowy-zlecenia-jako-czynnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194724,tsue-rozstrzygnie-czy-przeniesienie-wlasnosci-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194724,tsue-rozstrzygnie-czy-przeniesienie-wlasnosci-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194724,tsue-rozstrzygnie-czy-przeniesienie-wlasnosci-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 15 z 49

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 8/26

Ulga na zakup kasy rejestrującej, która została zgłoszona jako rezerwowa 27/31

Ulga na złe długi, gdy VAT od transakcji rozliczył nabywca w ramach odwrotnego obciążenia 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 7/21

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192315,tsue-rozstrzygnie-czy-stosowanie-stawki-podstawowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192315,tsue-rozstrzygnie-czy-stosowanie-stawki-podstawowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4073,192315,tsue-rozstrzygnie-czy-stosowanie-stawki-podstawowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190173,tsue-rozstrzygnie-jak-opodatkowac-uslugi-likwidacji-szkod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190173,tsue-rozstrzygnie-jak-opodatkowac-uslugi-likwidacji-szkod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190173,tsue-rozstrzygnie-jak-opodatkowac-uslugi-likwidacji-szkod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187221,tsue-rozstrzygnie-jak-rozliczac-vat-przy-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187221,tsue-rozstrzygnie-jak-rozliczac-vat-przy-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187221,tsue-rozstrzygnie-jak-rozliczac-vat-przy-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193354,termin-odliczenia-vat-z-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193354,termin-odliczenia-vat-z-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4105,193354,termin-odliczenia-vat-z-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185070,terminy-rozpoczecia-ewidencjonowania-obrotu-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185070,terminy-rozpoczecia-ewidencjonowania-obrotu-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3789,185070,terminy-rozpoczecia-ewidencjonowania-obrotu-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184417,terminy-wystawiania-faktur-w-przypadku-uslug-szkoleniowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184417,terminy-wystawiania-faktur-w-przypadku-uslug-szkoleniowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184417,terminy-wystawiania-faktur-w-przypadku-uslug-szkoleniowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195160,towary-sprzedawane-przez-rolnikow-i-od-nich-nabywane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195160,towary-sprzedawane-przez-rolnikow-i-od-nich-nabywane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195160,towary-sprzedawane-przez-rolnikow-i-od-nich-nabywane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183673,udokumentowanie-wdt-w-przypadku-transportu-koleja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183673,udokumentowanie-wdt-w-przypadku-transportu-koleja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183673,udokumentowanie-wdt-w-przypadku-transportu-koleja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184038,udokumentowanie-sprzedazy-dokonywanej-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184038,udokumentowanie-sprzedazy-dokonywanej-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184038,udokumentowanie-sprzedazy-dokonywanej-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194401,udokumentowanie-sprzedazy-towarowuslug-dla-osob-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194401,udokumentowanie-sprzedazy-towarowuslug-dla-osob-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4125,194401,udokumentowanie-sprzedazy-towarowuslug-dla-osob-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188309,udzielenie-licencji-ustalanie-terminu-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188309,udzielenie-licencji-ustalanie-terminu-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3980,188309,udzielenie-licencji-ustalanie-terminu-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186147,ulga-na-zakup-kasy-fiskalnej-u-podatnika-korzystajacego-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186147,ulga-na-zakup-kasy-fiskalnej-u-podatnika-korzystajacego-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186147,ulga-na-zakup-kasy-fiskalnej-u-podatnika-korzystajacego-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193055,ulga-na-zakup-kasy-rejestrujacej-ktora-zostala-zgloszona-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193055,ulga-na-zakup-kasy-rejestrujacej-ktora-zostala-zgloszona-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193055,ulga-na-zakup-kasy-rejestrujacej-ktora-zostala-zgloszona-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184420,ulga-na-zle-dlugi-gdy-vat-od-transakcji-rozliczyl-nabywca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184420,ulga-na-zle-dlugi-gdy-vat-od-transakcji-rozliczyl-nabywca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184420,ulga-na-zle-dlugi-gdy-vat-od-transakcji-rozliczyl-nabywca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187212,ulga-na-zle-dlugi-gdy-dluznik-jest-w-upadlosci-postanowienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187212,ulga-na-zle-dlugi-gdy-dluznik-jest-w-upadlosci-postanowienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3957,187212,ulga-na-zle-dlugi-gdy-dluznik-jest-w-upadlosci-postanowienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191516,ulga-na-zle-dlugi-gdy-miedzy-kontrahentami-istnieja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191516,ulga-na-zle-dlugi-gdy-miedzy-kontrahentami-istnieja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4062,191516,ulga-na-zle-dlugi-gdy-miedzy-kontrahentami-istnieja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184039,ulga-na-zle-dlugi-gdy-wierzyciel-otrzymal-zaplate-juz-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184039,ulga-na-zle-dlugi-gdy-wierzyciel-otrzymal-zaplate-juz-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3761,184039,ulga-na-zle-dlugi-gdy-wierzyciel-otrzymal-zaplate-juz-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195457,usluga-wymiany-waluty-tradycyjnej-na-wirtualna-bitcoiny-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195457,usluga-wymiany-waluty-tradycyjnej-na-wirtualna-bitcoiny-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4157,195457,usluga-wymiany-waluty-tradycyjnej-na-wirtualna-bitcoiny-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186901,uslugi-biur-rachunkowych-w-pytaniach-czytelnikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186901,uslugi-biur-rachunkowych-w-pytaniach-czytelnikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186901,uslugi-biur-rachunkowych-w-pytaniach-czytelnikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186902,uslugi-doradcze-swiadczone-dla-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186902,uslugi-doradcze-swiadczone-dla-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3946,186902,uslugi-doradcze-swiadczone-dla-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190831,uslugi-kompleksowe-kiedy-opodatkowac-razem-a-kiedy-osobno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190831,uslugi-kompleksowe-kiedy-opodatkowac-razem-a-kiedy-osobno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190831,uslugi-kompleksowe-kiedy-opodatkowac-razem-a-kiedy-osobno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188987,uslugi-najmu-turystycznego-swiadczone-dla-osob-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188987,uslugi-najmu-turystycznego-swiadczone-dla-osob-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3996,188987,uslugi-najmu-turystycznego-swiadczone-dla-osob-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189749,uslugi-zleceniobiorcy-a-ustalanie-marzy-od-uslugi-turystyki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189749,uslugi-zleceniobiorcy-a-ustalanie-marzy-od-uslugi-turystyki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189749,uslugi-zleceniobiorcy-a-ustalanie-marzy-od-uslugi-turystyki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194729,uslugi-zwiazane-z-udzielaniem-pozyczek-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194729,uslugi-zwiazane-z-udzielaniem-pozyczek-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194729,uslugi-zwiazane-z-udzielaniem-pozyczek-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186149,ustalanie-kraju-w-ktorym-nabywca-uslugi-ma-siedzibemiejsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186149,ustalanie-kraju-w-ktorym-nabywca-uslugi-ma-siedzibemiejsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3820,186149,ustalanie-kraju-w-ktorym-nabywca-uslugi-ma-siedzibemiejsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191215,ustalanie-limitu-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-wykonuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191215,ustalanie-limitu-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-wykonuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191215,ustalanie-limitu-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-wykonuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187618,ustalenie-momentu-otrzymania-faktury-przeslanej-droga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187618,ustalenie-momentu-otrzymania-faktury-przeslanej-droga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187618,ustalenie-momentu-otrzymania-faktury-przeslanej-droga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196146,uwzglednianie-marz-ujemnych-przy-ustalaniu-podstawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196146,uwzglednianie-marz-ujemnych-przy-ustalaniu-podstawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196146,uwzglednianie-marz-ujemnych-przy-ustalaniu-podstawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191218,uzyczenie-nieruchomosci-na-cele-mieszkaniowe-innemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191218,uzyczenie-nieruchomosci-na-cele-mieszkaniowe-innemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191218,uzyczenie-nieruchomosci-na-cele-mieszkaniowe-innemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191937,uzyczenie-zonie-nieruchomosci-bedacej-majatkiem-odrebnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191937,uzyczenie-zonie-nieruchomosci-bedacej-majatkiem-odrebnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191937,uzyczenie-zonie-nieruchomosci-bedacej-majatkiem-odrebnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193540,vat-marza-podstawa-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193540,vat-marza-podstawa-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4112,193540,vat-marza-podstawa-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191216,vat-od-otrzymanego-odszkodowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191216,vat-od-otrzymanego-odszkodowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191216,vat-od-otrzymanego-odszkodowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189375,vat-od-robot-budowlanych-domow-mieszkalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189375,vat-od-robot-budowlanych-domow-mieszkalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4007,189375,vat-od-robot-budowlanych-domow-mieszkalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185793,vat-od-samochodow-wybrane-wyjasnienia-organow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185793,vat-od-samochodow-wybrane-wyjasnienia-organow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3806,185793,vat-od-samochodow-wybrane-wyjasnienia-organow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 16 z 49

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 3/27

Zaniżona wartość sprzedawanego towaru 24/20

Zasady przeliczania na złote VAT należnego, gdy na poczet dostawy otrzymano zaliczkę w walucie obcej 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

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195161,warunki-odliczania-100-kwoty-vat-od-wydatkow-na-pojazdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195161,warunki-odliczania-100-kwoty-vat-od-wydatkow-na-pojazdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195161,warunki-odliczania-100-kwoty-vat-od-wydatkow-na-pojazdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192675,wniosek-o-zwrot-nadplaty-po-wyroku-tsue-a-przedawnienie-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192675,wniosek-o-zwrot-nadplaty-po-wyroku-tsue-a-przedawnienie-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192675,wniosek-o-zwrot-nadplaty-po-wyroku-tsue-a-przedawnienie-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184731,wykup-samochodu-z-leasingu-w-celu-odsprzedazy-a-prawo-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184731,wykup-samochodu-z-leasingu-w-celu-odsprzedazy-a-prawo-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184731,wykup-samochodu-z-leasingu-w-celu-odsprzedazy-a-prawo-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190518,wynagrodzenie-za-przedterminowe-rozwiazanie-najmu-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190518,wynagrodzenie-za-przedterminowe-rozwiazanie-najmu-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190518,wynagrodzenie-za-przedterminowe-rozwiazanie-najmu-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194016,wynajem-garazu-dla-pojazdu-sluzbowego-odliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194016,wynajem-garazu-dla-pojazdu-sluzbowego-odliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4114,194016,wynajem-garazu-dla-pojazdu-sluzbowego-odliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187963,wynajem-mieszkan-przeznaczonych-poczatkowo-do-odsprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187963,wynajem-mieszkan-przeznaczonych-poczatkowo-do-odsprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187963,wynajem-mieszkan-przeznaczonych-poczatkowo-do-odsprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190828,wynajem-samochodu-pracownikowi-a-prawo-do-odliczania-100.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190828,wynajem-samochodu-pracownikowi-a-prawo-do-odliczania-100.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190828,wynajem-samochodu-pracownikowi-a-prawo-do-odliczania-100.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184730,wystawienie-faktury-korygujacej-gdy-nastepuje-zmiana-nabywcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184730,wystawienie-faktury-korygujacej-gdy-nastepuje-zmiana-nabywcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184730,wystawienie-faktury-korygujacej-gdy-nastepuje-zmiana-nabywcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186513,wystawienie-faktury-lub-uznanie-reklamacji-gdy-klient-zgubil.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186513,wystawienie-faktury-lub-uznanie-reklamacji-gdy-klient-zgubil.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186513,wystawienie-faktury-lub-uznanie-reklamacji-gdy-klient-zgubil.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186516,wystawienie-korekty-faktury-zwiekszajacej-wartosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186516,wystawienie-korekty-faktury-zwiekszajacej-wartosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3931,186516,wystawienie-korekty-faktury-zwiekszajacej-wartosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189747,wywoz-towaru-do-magazynu-znajdujacego-sie-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189747,wywoz-towaru-do-magazynu-znajdujacego-sie-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189747,wywoz-towaru-do-magazynu-znajdujacego-sie-poza-terytorium-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192671,zakonczenie-najmu-samochodu-a-koniecznosc-zlozenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192671,zakonczenie-najmu-samochodu-a-koniecznosc-zlozenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4087,192671,zakonczenie-najmu-samochodu-a-koniecznosc-zlozenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190171,zakupsprzedaz-towaru-w-ramach-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190171,zakupsprzedaz-towaru-w-ramach-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4026,190171,zakupsprzedaz-towaru-w-ramach-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191219,zakup-na-terytorium-kraju-towaru-od-kontrahenta-spoza-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191219,zakup-na-terytorium-kraju-towaru-od-kontrahenta-spoza-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4050,191219,zakup-na-terytorium-kraju-towaru-od-kontrahenta-spoza-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191942,zakup-samochodu-na-umowe-kupna-sprzedazy-a-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191942,zakup-samochodu-na-umowe-kupna-sprzedazy-a-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191942,zakup-samochodu-na-umowe-kupna-sprzedazy-a-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187962,zakup-samochodu-od-podatnika-unijnego-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187962,zakup-samochodu-od-podatnika-unijnego-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3972,187962,zakup-samochodu-od-podatnika-unijnego-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184728,zakup-samochodu-w-ramach-wnt-a-obowiazek-zlozenia-informacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184728,zakup-samochodu-w-ramach-wnt-a-obowiazek-zlozenia-informacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3780,184728,zakup-samochodu-w-ramach-wnt-a-obowiazek-zlozenia-informacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191944,zakup-towaru-od-kontrahenta-spoza-ue-gdy-odprawa-celna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191944,zakup-towaru-od-kontrahenta-spoza-ue-gdy-odprawa-celna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191944,zakup-towaru-od-kontrahenta-spoza-ue-gdy-odprawa-celna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190832,zakup-towaru-od-kontrahenta-unijnego-i-jego-odsprzedaz-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190832,zakup-towaru-od-kontrahenta-unijnego-i-jego-odsprzedaz-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4047,190832,zakup-towaru-od-kontrahenta-unijnego-i-jego-odsprzedaz-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194734,zakup-towaru-od-kontrahenta-z-siedziba-poza-ue-gdy-towar-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194734,zakup-towaru-od-kontrahenta-z-siedziba-poza-ue-gdy-towar-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194734,zakup-towaru-od-kontrahenta-z-siedziba-poza-ue-gdy-towar-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195815,zakup-towaru-w-polsce-od-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195815,zakup-towaru-w-polsce-od-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4173,195815,zakup-towaru-w-polsce-od-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196145,zakup-uslugi-ubezpieczeniowej-od-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196145,zakup-uslugi-ubezpieczeniowej-od-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4183,196145,zakup-uslugi-ubezpieczeniowej-od-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189741,zakupy-od-rolnikow-ryczaltowych-odliczanie-vat-u-nabywcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189741,zakupy-od-rolnikow-ryczaltowych-odliczanie-vat-u-nabywcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4017,189741,zakupy-od-rolnikow-ryczaltowych-odliczanie-vat-u-nabywcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184423,zamieszczanie-wyrazow-metoda-kasowa-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184423,zamieszczanie-wyrazow-metoda-kasowa-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184423,zamieszczanie-wyrazow-metoda-kasowa-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191932,zanizona-wartosc-sprzedawanego-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191932,zanizona-wartosc-sprzedawanego-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4066,191932,zanizona-wartosc-sprzedawanego-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185471,zasady-przeliczania-na-zlote-vat-naleznego-gdy-na-poczet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185471,zasady-przeliczania-na-zlote-vat-naleznego-gdy-na-poczet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3798,185471,zasady-przeliczania-na-zlote-vat-naleznego-gdy-na-poczet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187615,zastosowanie-zwolnienia-z-vat-do-sprzedazy-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187615,zastosowanie-zwolnienia-z-vat-do-sprzedazy-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3964,187615,zastosowanie-zwolnienia-z-vat-do-sprzedazy-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190517,zmiana-przeznaczenia-inwestycji-przed-oddaniem-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190517,zmiana-przeznaczenia-inwestycji-przed-oddaniem-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4041,190517,zmiana-przeznaczenia-inwestycji-przed-oddaniem-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195159,zmiana-przeznaczenia-samochodu-na-demonstracyjny-i-pozniejsza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195159,zmiana-przeznaczenia-samochodu-na-demonstracyjny-i-pozniejsza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4154,195159,zmiana-przeznaczenia-samochodu-na-demonstracyjny-i-pozniejsza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194733,zmiana-terminu-platnosci-czy-trzeba-skorygowac-fakture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194733,zmiana-terminu-platnosci-czy-trzeba-skorygowac-fakture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4147,194733,zmiana-terminu-platnosci-czy-trzeba-skorygowac-fakture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193051,zmiany-konstrukcyjne-w-pojezdzie-dla-ktorego-przeprowadzono.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193051,zmiany-konstrukcyjne-w-pojezdzie-dla-ktorego-przeprowadzono.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4094,193051,zmiany-konstrukcyjne-w-pojezdzie-dla-ktorego-przeprowadzono.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183668,zmiany-konstrukcyjne-w-samochodzie-a-obowiazek-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183668,zmiany-konstrukcyjne-w-samochodzie-a-obowiazek-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3749,183668,zmiany-konstrukcyjne-w-samochodzie-a-obowiazek-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184415,zwolnienia-ze-stosowania-kas-rejestrujacych-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184415,zwolnienia-ze-stosowania-kas-rejestrujacych-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3767,184415,zwolnienia-ze-stosowania-kas-rejestrujacych-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3774.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 17 z 49

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
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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 5/49

Sprzedaż części środka trwałego 24/56

Sprzedaż środka trwałego przed upływem 12 miesięcy od rozpoczęcia jego użytkowania 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
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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
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