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1. Temat numeru
Brak obowiązku zapłaty wynagrodzenia nie rodzi przychodu

10/7

Czy wydatki na alkohol mogą być kosztem uzyskania przychodu?

12/4

Czy zapewnienie bezpłatnego noclegu pracownikowi powoduje powstanie przychodu ze stosunku pracy? - stanowisko Ministerstwa
Finansów

16/8

Deklaracje PIT-6/PIT-6L na 2016 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

18/9

Firmowe przychody z nieodpłatnych świadczeń

16/4

Jak uniknąć mozolnych korekt kosztów uzyskania przychodów w związku z opóźnieniami w płatnościach?

17/4

Kwalifikacja podatkowa niedoborów i nadwyżek inwentaryzacyjnych

24/5

Limity podatkowe na 2016 r.

20/9

Minister Finansów zmienia z urzędu interpretacje - wybrane zagadnienia

19/4

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że należności za jazdy lokalne wypłacane m.in. zleceniobiorcom oraz członkom zarządu są
opodatkowane
Moment potrącenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami - interpretacja Ministra Finansów
Nagrody i premie wypłacone z zysku są kosztem podatkowym - uchwała siedmiu sędziów NSA

1/8
13/10
15/8

Nieściągalna wierzytelność jako koszt podatkowy

7/4

Obowiązek złożenia przez internet formularzy podatkowych za 2014 r.

1/5

Opodatkowanie dochodu z umorzenia udziałów w spółce z o.o. - część I

8/4

Opodatkowanie dochodu z umorzenia udziałów w spółce z o.o. - część II

9/4

Po otrzymaniu rabatu potransakcyjnego podatnik nie musi wstecznie korygować kosztów

10/4

Pośredni koszt można rozliczyć dla celów podatkowych inaczej niż dla potrzeb bilansowych

10/5

Premie i nagrody wypłacone z dochodu po opodatkowaniu są kosztem uzyskania przychodów

22/8

Przejście w 2016 r. z podatkowej na rachunkową metodę ustalania różnic kursowych

21/6

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową - wybrane zagadnienia

22/4

Rezygnacja z metody bilansowej ustalania różnic kursowych - do 31 grudnia 2015 r.

24/9

Rozliczanie w kosztach firmowych zakupu paliwa do samochodu

20/4

Rozliczenie różnic kursowych po przejęciu aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa

21/7

Skutki podatkowe wykorzystywania firmowych aut do celów prywatnych

11/4

Spółka komandytowa daje możliwości uzyskania korzyści podatkowych

18/4

Strata podatkowa lub zerowy podatek nie wyklucza uzyskania zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci - wyjaśnienie resortu finansów

4/9

Świadczenie urlopowe w firmie

13/4

Treść sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą

10/8

Trudne problemy podatkowe dotyczące PIT i CIT, które zostały wyjaśnione w 2014 r.

2/4

Trybunał Konstytucyjny orzekł w sprawie amortyzacji prawa użytkowania udziału w nieruchomości

6/9
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Ustalanie kursu walut przy wpływie i wypływie waluty

15/4

Ustalanie różnic kursowych przez podatnika prowadzącego działalność samodzielnie i w formie spółki osobowej

21/5

Uwierzytelnianie formularzy podatkowych za 2014 r. danymi autoryzującymi

2/10

Ważne decyzje przedsiębiorców na nowy rok podatkowy

23/4

Wybór/zmiana formy opodatkowania na 2015 r.

1/4

Wykorzystywanie w działalności gospodarczej obcych składników majątku - wybrane zagadnienia

14/4

Zapłata w walucie obcej zobowiązania wyrażonego w złotych

21/4

Zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku CIT - część I

5/4

Zasady limitowania wysokości odsetek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów obowiązujące w podatku CIT - część II

6/4

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC) - część I

3/4

Zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC) - część II

4/4

2. Zmiany przepisów prawnych
Agencja Mienia Wojskowego płatnikiem podatku dochodowego

18/12

Formularze podatkowe dla podatników CIT

2/12

IFT-3/IFT-3R oraz IFT/A

1/10

Informacje przesyłane do urzędu skarbowego za pośrednictwem CEIDG
Krótka sprzedaż w ustawie o PIT i ustawie o CIT

24/12
3/12

Likwidacja podatkowych barier hamujących rozwój banków hipotecznych

18/10

Minister Finansów ogłosił normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2016 r.

22/14

Nagrody otrzymane w "Loterii Paragonowej" wolne od podatku

22/13

Nowa Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług

22/15

Nowa definicja urzędu skarbowego
Nowelizacja przepisów o opodatkowaniu przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym w związku z uchwaleniem nowego prawa restrukturyzacyjnego

5/11
21/12
15/9

Nowelizacja ustawy o CIT

23/11

Nowelizacja ustawy o PIT

22/11

Nowe rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

10/9

Nowe wzory formularzy podatkowych

24/14

Nowe zasady dokumentowania cen transferowych oraz inne zmiany w ustawach o podatku dochodowym

24/10

Nowe zasady opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł
nieujawnionych
Nowe zasady ustalania kosztów podatkowych z tytułu opłat recyklingowych
Nowe zeznania podatkowe PIT-CFC i CIT-CFC
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Nowe zwolnienie od podatku wprowadzone ustawą o Karcie Dużej Rodziny

2/11

Nowy kurs waluty do przeliczania kwot wyrażonych w euro

16/12

Nowy wzór PIT-40A/11A

4/10

Nowy wzór formularza SSE-R i jego załączników

12/12

Od niektórych odpraw i odszkodowań płatnicy pobiorą 70% podatek PIT

24/13

Od przyszłego roku korekta przychodów i kosztów podatkowych rozliczana na bieżąco

21/9

Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe ustalona na 2015 r.

1/10

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

12/9

PIT-16

1/10

PIT-16Z - nowy formularz dla kartowiczów

2/12

Pomoc finansowa dla studiujących za granicą

14/10

Preferencje podatkowe dla osób korzystających z kredytów mieszkaniowych

13/11

Rozszerzenie zakresu zwolnień od podatku w ustawie o PIT

21/13

Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2016 r.

24/15

Środki funduszu pomocowego tworzonego przez banki będą wolne od podatku dochodowego

17/9

Świadczenia na rzecz działaczy antykomunistycznych oraz osób represjonowanych wolne od podatku

12/12

Ulgi podatkowe na przyzakładowe żłobki i przedszkola

18/11

Umowa o wymianie informacji podatkowych między Polską a Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi

1/11

Umowa o wymianie informacji podatkowych między Polską a Kajmanami

5/11

Umowa o wymianie informacji podatkowych między Rządem Polski a Rządem Bermudów

6/13

Ustawodawca ma rok na zmianę przepisu określającego wysokość kwoty zmniejszającej podatek
Wysokość kwoty wpłat na IKZE na 2015 r.
Zaniechanie poboru CIT od niektórych dochodów banków centralnych niemających siedziby w Polsce
Zaniechanie poboru PIT od stypendiów uzyskiwanych w ramach programu "Erasmus+"
Zaniechanie poboru podatku CIT od niektórych dochodów spółek realizujących zadania opieki zdrowotnej

22/15
1/10
22/15
17/9
8/9

Zaniechanie poboru podatku CIT oraz wpłat z zysku od jednoosobowych spółek Skarbu Państwa w likwidacji

8/10

Zaniechanie poboru podatku PIT

2/11

Zaniechanie poboru podatku od odsetek naliczanych osobom, które utraciły świadczenia pielęgnacyjne

4/10

Zaniechanie poboru podatku od dochodów uzyskanych w następstwie wykonywania umowy offsetowej

4/10

Zaniechanie poboru podatku w związku z organizacją w Polsce Finału Ligi Europy UEFA 2015 r.

8/10

Zmiana umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi

6/14

Zmiany do ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadzone nową ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

22/14

Zmiany w ustawach o podatku dochodowym w związku z uchwaleniem nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 23/14
Zmiany w ustawie o CIT w związku z uchwaleniem nowego prawa restrukturyzacyjnego

Spis treści · Przegląd Podatku Dochodowego · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

16/10

Str. 4 z 32

Zmiany w ustawie o PIT wprowadzone na mocy przepisów o odnawialnych źródłach energii

8/9

Zwolnienia dotyczące zasiłków macierzyńskich, ich zwiększenia oraz kwot zwiększenia uposażenia

18/10

Zwolnienia podatkowe dla sportowców

18/12

Zwolnienie od podatku PIT dla kredytobiorców

24/13

3. PIT i CIT 2014 - rozliczenie roczne
CIT-6AR

2/14

CIT-6R

2/13

CIT-8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

4/11

CIT-10Z

2/13

CIT-11R

2/14

Formularze podatkowe za 2014 r. sporządzane przez płatnika PIT

1/12

Informacja IFT-2R

5/12

Roczna deklaracja osób duchownych - PIT-19A

2/16

Roczne rozliczenie w PIT-28 przychodów objętych ryczałtem ewidencjonowanym

1/19

Rozliczenie "kartowiczów" - PIT-16A

2/15

Zeznanie PIT-36

5/13

Zeznanie PIT-36L

6/15

Zeznanie PIT-37

3/13

Zeznanie PIT-38

7/10

Zeznanie PIT-39

8/11

4. Przychody i koszty w firmie
Bezskuteczność egzekucji a koszty podatkowe
Bieżąca korekta kosztów na skutek otrzymania dotacji - wyrok NSA

10/14
7/25

Czy koszty pikniku z udziałem członków rodziny pracownika są w całości kosztami podatkowymi?

21/17

Czy koszty sądowe i egzekucyjne są kosztami uzyskania przychodów?

12/19

Czy opłata za legalizację obiektu budowlanego może być kosztem podatkowym?

1/21

Czy powstaną różnice kursowe, gdy faktura jest w euro a zapłata w złotych?

19/13

Czy rozłożenie płatności na raty powoduje korektę kosztów podatkowych?

12/13

Czy wpłaconą zaliczkę można zaliczyć do kosztów podatkowych?

14/14

Czy wydatki na podróże członka zarządu są kosztami podatkowymi?

19/13

Czy wydatki pracodawcy związane z funkcjonowaniem kasy zapomogowo-pożyczkowej są kosztem podatkowym?

16/22
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Dochód spadkobiercy wstępującego do spółki w trakcie miesiąca

16/17

Dofinansowanie z urzędu pracy na szkolenie pracownika

23/23

Dopuszczalność kosztowego rozliczania spotkań biznesowych

12/21

Eksploatacja służbowego samochodu osobowego

2/23

Faktura wystawiona przed wykonaniem usługi

5/18

Faktury dotyczące kosztów pośrednich dostarczone z opóźnieniem

10/11

Faktury kosztowe z lat ubiegłych

16/13

Faktury przechowywane elektronicznie a dokumentowanie kosztów podatkowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

16/23

Finansowanie kosztów kształcenia pracowników

7/19

Firma prowadzona w mieszkaniu

3/25

Jaki kurs należy uznać za prawidłowy dla przeliczania kwot wykazanych na fakturach korygujących?
Kiedy faktura wyznacza moment powstania przychodu podatkowego?

18/13
8/17

Kiedy powstają różnice kursowe?

17/10

Kompensata zobowiązań i należności a różnice kursowe

20/11

Korekta kosztów uzyskania przychodów ustalonych w nieprawidłowej wysokości

18/22

Korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu uzyskanego rabatu potransakcyjnego - w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r. 23/16
Korekta kosztów związana z niezapłaceniem zobowiązania gdy brak terminu płatności

7/23

Korekta kosztu podatkowego w związku z brakiem zapłaty za fakturę

6/20

Korekta przychodów z tytułu udzielonego rabatu potransakcyjnego - w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r.
Koszt podatkowy potrąca się w dacie ujęcia kosztu w kosztach bilansowych - wyrok NSA
Koszty aplikacji radcowskiej

24/16
6/27
13/23

Koszty dotyczące samochodu zastępczego udostępnianego na czas serwisowania leasingowanego samochodu

3/18

Koszty eksploatacji samochodu przewłaszczonego na zabezpieczenie spłaty kredytu

6/22

Koszty najmu samochodu osobowego
Koszty naprawy urządzenia wykorzystywanego na potrzeby prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej

17/19
1/26

Koszty organizacji imprez integracyjnych dla pracowników, ich rodzin, a także osób im towarzyszących - interpretacja organu
podatkowego

19/22

Koszty organizacji konferencji prasowej

24/23

Koszty podróży do miejsca prowadzenia działalności

11/13

Koszty podróży służbowych poniesione w walucie obcej

23/22

Koszty przyjmowania delegacji kontrahentów

19/19

Koszty używania samochodu służbowego wykorzystywanego także do celów prywatnych
Koszty używania samochodu zastępczego udostępnianego w miejsce samochodu leasingowanego
Koszty wynajmu lokalu za granicą
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Koszty zakupu praw do emisji gazów cieplarnianych

6/24

Koszty zastępstwa procesowego

1/23

Koszty związane z budynkiem niezaliczonym do środków trwałych firmy

20/14

Kwoty prowizji związane ze sprzedażą towarów

5/21

Kwoty zasądzone wyrokiem sądu z tytułu błędu w sztuce lekarskiej

9/16

Mieszkanie służbowe dla pracowników

9/13

Moment potrącenia kosztu z tytułu odszkodowania za utratę wartości przedmiotu leasingu

4/17

Moment powstania przychodu ze sprzedaży towaru poprzedzonej zaliczką

16/21

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów nagrody rocznej należnej za rok poprzedni

22/23

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych odpisu aktualizującego wartość należności

14/18

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków z tytułu nabycia usług reklamowych

21/16

Moment zaliczenia nagrody jubileuszowej do kosztów uzyskania przychodów

17/15

Niepodlegający odliczeniu 50% VAT jest kosztem podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego

5/27

Niewłaściwy numer rejestracyjny pojazdu na fakturze dokumentującej zakup paliwa

9/12

Niezamortyzowana wartość budynku w kosztach uzyskania przychodów

18/19

Nota obciążeniowa viaTOLL a koszty uzyskania przychodów

21/19

Odliczanie straty w przypadku zmiany składu osobowego wspólników spółki komandytowej

15/15

Odpis aktualizujący wartość wierzytelności z tytułu kaucji gwarancyjnej nie jest kosztem podatkowym - interpretacja organu
podatkowego

17/21

Odsetki od kredytu zaciągniętego na podwyższenie wkładu w spółce cywilnej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

9/19

Odsetki od pożyczki uzyskanej od podmiotu powiązanego

4/20

Odsetki od kredytu konsolidacyjnego

6/23

Odsetki płacone w związku z umową wekslową a przepisy o niedostatecznej kapitalizacji

9/15

Odszkodowania wypłacane w związku ze świadczeniem usług logistycznych - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

15/19

Odszkodowanie dla byłego pracownika stanowi koszt uzyskania przychodów - korzystny dla podatników wyrok NSA

1/27

Odszkodowanie na rzecz byłego pracownika

8/25

Odszkodowanie z tytułu nienależycie wykonanej umowy
Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu

24/23
6/22

Ogólne zasady rozliczania wydatków na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu

11/12

Opłata prolongacyjna w związku z rozłożeniem na raty zapłaty podatku

13/13

Opłata za korzystanie ze środowiska jako koszt uzyskania przychodów

11/15

Opłata za potwierdzenie, że kasy fiskalne spełniają ustawowe kryteria i warunki techniczne

1/24

Opodatkowanie dochodu ze zbycia składnika majątku po wycofaniu go z działalności - interpretacja indywidualna organu podatkowego 10/21
Opodatkowanie odsetek od lokat bankowych przedsiębiorców
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Opodatkowanie premii pieniężnej otrzymanej w walucie obcej

3/19

Opodatkowanie przychodów z działalności gospodarczej i rolniczej

8/22

Organizacja spotkań z podmiotami współtworzącymi sieć sprzedaży

13/19

PCC od wkładu wniesionego do spółki jawnej nie jest kosztem uzyskania przychodu

11/16

Paliwo zużyte do jazd prywatnych
Podatek od wartości dodanej w kosztach i przychodach podatkowych

7/16
21/14

Podatek od nieruchomości w kosztach uzyskania przychodu

5/26

Podatek od nieruchomości z tytułu posiadania gruntu czasowo niewykorzystywanego w działalności

8/24

Podróże służbowe prezesa spółki

23/18

Potrącanie kosztów poniesionych przed przekształceniem spółki kapitałowej w spółkę osobową

16/15

Prezenty dla kontrahentów

17/12

Prowadzenie napraw po okresie gwarancji

12/20

Przedawnione zobowiązanie wynikające z faktury - przychód w kwocie netto, czy brutto?
Przedpłata na usługi wykonywane w różnych okresach
Przejście spółki z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
Przeliczanie na złote wynagrodzeń pracowniczych poniesionych w walucie obcej
Przychody i koszty podatkowe z tytułu otrzymania przez podatnika CIT prezentu od kontrahenta

8/16
13/17
9/9
22/16
8/18

Przychody i koszty u wspólnika spółki jawnej

10/15

Przychody uzyskiwane z dzierżawy gruntów

18/20

Przychód podatkowy przy wynajmie nieruchomości

14/13

Przychód z odszkodowania za poniesione straty
Przychód z przedawnionej należności, od której wartości dokonano odpisu aktualizującego

7/15
15/12

Przychód z tytułu częściowego wykonania robót budowlanych - wyrok NSA

9/20

Przychód z tytułu świadczenia uzyskanego od podmiotu z grupy kapitałowej

16/19

Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

10/20

Przygotowanie firmowego samochodu do sezonu zimowego

24/21

Przy metodzie bilansowej różnice kursowe rozliczane dla celów podatkowych mogą być kompensowane
Ratalna spłata należności przy preferencyjnym oprocentowaniu
Raty leasingowe w kosztach podatkowych
Refakturowanie usługi - moment powstania przychodu i potrącenia kosztu
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

4/25
20/21
5/20
11/10
7/17

Resort finansów wyjaśnił zasady kwalifikowania do kosztów podatkowych wydatków na paliwo przeznaczone do prywatnych celów
pracowników

10/10

Rezygnacja na potrzeby VAT z prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla leasingowanego samochodu osobowego

19/14

Spis treści · Przegląd Podatku Dochodowego · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

Str. 8 z 32

Roczna korekta odpisów na ZFŚS - wpływ na koszty podatkowe
Rozliczenie kaucji wpłaconej tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy

24/20
9/14

Rozliczenie kosztów przerwanej budowy

15/18

Rozliczenie kosztów w agencji ubezpieczeniowej

13/22

Rozliczenie kosztów wynikających z faktury wystawionej przez zagranicznego kontrahenta

17/17

Rozliczenie podatkowe kosztów wynikających z umowy sponsoringu

22/17

Rozliczenie wydatków remontowych amortyzowanych bilansowo

14/17

Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet nabycia usługi

12/17

Różnice kursowe na kwocie VAT nie wpływają na koszty i przychody firmy - wyrok NSA

2/24

Różnice kursowe na rachunku walutowym

19/18

Różnice kursowe od zobowiązania udokumentowanego fakturą w złotych, lecz zapłaconego w euro

23/20

Różnice kursowe powstałe przy sprzedaży towarów

8/15

Różnice kursowe przy zwrocie kaucji w walucie obcej

12/18

Składki AC wliczone w ratę leasingową są kosztem podatkowym - wyrok WSA

23/25

Składki ZUS od wynagrodzeń członków rady nadzorczej

15/13

Składki członkowskie wpłacane do izby gospodarczej stanowią koszty uzyskania przychodów

3/21

Składnik majątku wykorzystywany w firmie krócej niż rok

19/20

Skutki podatkowe niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów odpisu aktualizującego wartość należności

18/14

Skutki podatkowe uszkodzenia firmowego składnika majątku

7/13

Sposoby rozliczenia nieściągalnej wierzytelności

2/20

Spółdzielnia mieszkaniowa zaliczy do kosztów pełny odpis na fundusz remontowy - interpretacja ogólna Ministra Finansów

9/18

Sprzedaż lokalu wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą nieujętego w ewidencji środków trwałych

11/17

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie

19/17

Sprzedaż składnika majątku nieujętego w ewidencji środków trwałych

7/21

Sprzedaż towarów a korekta kosztów z tytułu niezapłaconych zobowiązań

14/12

Sprzedaż uszkodzonego samochodu

24/24

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie rozliczania kosztów podlegających refakturowaniu

13/25

Strata ze sprzedaży przedawnionych wierzytelności

11/19

Świadczenia urlopowe pracowników zatrudnionych na pełen etat

11/20

Transakcje walutowe realizowane za pomocą systemu płatności PayPal

9/10

Ubezpieczenie NNW zleceniobiorców a koszty zleceniodawcy

2/19

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności

4/24

Udostępnienie lokalu współmałżonkowi

1/25

Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia środka trwałego otrzymanego w formie wkładu niepieniężnego
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VAT od wydatków reprezentacyjnych niepodlegający odliczeniu

8/24

Wybór alternatywnej metody rozliczania odsetek w stosunku do przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

22/21

Wydatek na zakup odzieży roboczej dla pracowników jest kosztem uzyskania przychodów

12/16

Wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodów a różnice kursowe

4/20

Wydatki mające na celu kreowanie wizerunku firmy nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - wyrok WSA

15/20

Wydatki na dochodzenie należności a koszty uzyskania przychodów

1/20

Wydatki na opiekę medyczną w kosztach pracodawcy, który utracił status zakładu pracy chronionej

20/20

Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników i ich rodzin są kosztami podatkowymi - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

11/18

Wydatki na realizację programów motywacyjnych

14/19

Wydatki na rzecz pracowników spółki powiązanej

1/22

Wydatki na spłatę długu

14/15

Wydatki na utrzymanie psa przeznaczonego do ochrony majątku firmy

4/22

Wydatki na dokształcanie przedsiębiorcy

3/22

Wydatki na upowszechnianie firmowego logo

23/24

Wydatki na wynajem miejsca parkingowego

20/13

Wydatki poniesione przez firmę transportową na zakup paliwa

19/16

Wydatki poniesione w związku ze zniszczeniami w mieszkaniu wynajętym dla pracownika

19/15

Wykup obligacji otrzymanych przez wspólnika w związku z likwidacją spółki osobowej

16/18

Wynagrodzenia działaczy międzyzakładowej organizacji związkowej

22/24

Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach podatkowych

2/17

Wynagrodzenie członka zarządu - jedynego wspólnika spółki z o.o.

13/15

Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki

16/16

Wypłacone odszkodowanie i zwrócone koszty pogrzebu rodzinie zmarłego pracownika mają związek z przychodami firmy - wyrok NSA

21/22

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

18/15

Zakup usług outsourcingu pracowniczego

13/14

Zapłacona kara umowna w kosztach podatkowych

8/20

Zapłata odszkodowania a koszty uzyskania przychodów

13/20

Zapłata wekslem a korekta kosztów

16/14

Zapłata zobowiązania z rachunku złotowego

19/11

Zasady zaliczania do kosztów wynagrodzeń za grudzień 2015 r. wypłacanych w styczniu 2016 r.

24/18

Zawody sportowe - reklama firmy i integracja załogi
Zobowiązania publicznoprawne a przepisy o zatorach płatniczych
Zwiększenie kwoty pożyczki o zaległe odsetki
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Zwłoka w uiszczeniu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

6/26

Zwrot kosztów podróży członków zarządu komplementariusza zarządzającego spółką komandytową

20/17

Źródło przychodów dla odsetek od lokat terminowych zakładanych na firmowych rachunkach

5/25

5. Rozliczanie podatku przez płatnika
50% koszty uzyskania przychodów u twórców

7/29

Badania okresowe

20/26

Bezpłatne szkolenia radnych

19/32

Były pracownik nie może skutecznie złożyć PIT-2

3/28

Czy bony żywieniowe są opodatkowane i oskładkowane?

21/28

Czy dieta z tytułu podróży służbowej wypłacona w pełnej wysokości korzysta ze zwolnienia od podatku, gdy zapewniono posiłek
profilaktyczny?

16/24

Czy płatnik z tytułu poboru podatku od dywidendy obowiązany jest przekazać podatnikowi deklarację podatkową?

3/27

Czy podlega opodatkowaniu wartość świadczenia polegającego na sfinansowaniu pracownikowi czynszu najmu?

2/33

Czy w związku z dokonaniem zapłaty za użytkowanie gruntu trzeba wystawić informację PIT-8C?

4/31

Do którego urzędu skarbowego przekazać zaliczki na podatek pobrane od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom przejętej spółki?

9/28

Dodatkowe świadczenia uzyskane przez pracownika ujmowane w informacji PIT-11

16/28

Dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18

10/30

Dojazd do pracy - wpływ na wysokość kosztów pracowniczych

19/23

Dwa samochody udostępnione jednocześnie
Dwie umowy w jednym miesiącu
Dysponowanie samochodem podczas urlopu

6/29
18/24
6/29

Emeryt na umowie zlecenia

11/28

Imprezy integracyjne a przychód podatkowy

11/22

Informacja PIT-11 powinna odzwierciedlać stan faktyczny - interpretacja indywidualna organu podatkowego

22/32

Jaka stawka podatku od odprawy emerytalnej? - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

15/27

Kilka umów nieprzekraczających 200 zł a składka zdrowotna, koszty uzyskania i PIT-11

18/27

Kontrowersje wokół powstania przychodu z tytułu bezpłatnego wyżywienia w podróży służbowej

20/22

Korekta PIT-11

9/26

Korzystanie z taksówki na koszt pracodawcy

24/32

Korzystne skutki podatkowe wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieodpłatnych świadczeń

17/25

Koszty pracownicze uwzględnianie przez płatnika i w zeznaniu podatkowym - wybrane problemy

22/29

Koszty stosowane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście

11/24

Koszty z tytułu korzystania z praw autorskich

19/31

Spis treści · Przegląd Podatku Dochodowego · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

Str. 11 z 32

Kto powinien sporządzić deklarację PIT-4R oraz informacje PIT-11 w przypadku śmierci pracodawcy?

4/33

Kwota zwrócona z powodu sprzedaży wadliwego towaru nie jest przychodem podatkowym

15/29

Likwidacja ZFŚS a niewykorzystane środki

22/31

Nagroda zdobyta z tytułu udziału w programie motywacyjnym

8/30

Należności wypłacone zleceniobiorcy z tytułu odbytej podróży

4/29

Należności z tytułu zwrotu utraconego zarobku w związku ze stawiennictwem na wezwanie sądu podlegają opodatkowaniu

23/35

Należność wypłacana tygodniowo

18/29

Nieodpłatne przekazanie pracownikom gadżetów promujących wizerunek firmy nie skutkuje powstaniem przychodu - interpretacja
Ministra Finansów

21/30

Nieodpłatne świadczenia na rzecz byłych pracowników ujmuje się w PIT-8C

23/34

Nowe zasady ustalania przychodu z tytułu wykorzystywania aut służbowych do celów prywatnych

2/26

Obniżenie stawki zaliczki na podatek pobieranej od dochodu pracownika

18/31

Odpłatne korzystanie z samochodu

6/31

Odprawy pieniężne nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego

7/32

Określenie wynagrodzenia w formie ryczałtu

22/27

Opłaty za autostrady i parkingi w podróży służbowej pracownika

5/29

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń z tytułu bezpłatnego zakwaterowania pracowników

1/33

Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń związanych z zimowym wypoczynkiem

2/28

Opodatkowanie należności z umowy zlecenia, gdy przekracza ona 200 zł

13/33

Opodatkowanie należności z umów zlecenia wykonywanych przez przedsiębiorcę poza działalnością gospodarczą

14/25

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń

10/29

Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń otrzymanych przez przedsiębiorcę i prokurenta

10/26

Opodatkowanie odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej - wyrok WSA

16/31

Opodatkowanie odszkodowań za zniszczenie upraw

14/28

Opodatkowanie przychodów z tytułu bezpłatnego zakwaterowania handlowców - interpretacja indywidualna organu podatkowego

12/31

Opodatkowanie świadczeń na rzecz zleceniobiorcy sfinansowanych z ZFŚS

9/22

Opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu

6/35

Opodatkowanie zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS

16/27

Oświadczenia składane pracodawcy

24/29

Oświadczenie PIT-2 jest skuteczne, gdy zostanie złożone przed pierwszą w roku podatkowym wypłatą wynagrodzenia

1/30

PIT-12 składany w celu obliczenia przez płatnika podatku za 2014 r.

1/29

Pakiet medyczny dla byłych i obecnych pracowników

5/33

Pobór podatku od wynagrodzeń z dwóch umów o dzieło, wypłaconych w jednym miesiącu

9/24

Podatek i składki ZUS od pozapłacowych świadczeń na rzecz pracowników
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Podatek i składki ZUS od przychodów osób zatrudnianych sezonowo

14/21

Podatek i składki ZUS od przychodu uzyskanego przez menedżera

15/22

Podatek i składki ZUS od świadczeń niepieniężnych otrzymanych przez pracownika w czasie pobierania zasiłku chorobowego

19/25

Podatek i składki ZUS od świadczeń z okazji "zajączka" - pytania i odpowiedzi

6/32

Podatek i składki ZUS od wynagrodzenia chorobowego wypłaconego wraz z odsetkami za zwłokę

24/27

Podatek i składki ZUS od wynagrodzenia uzyskanego w 2015 r. przez członka rady nadzorczej

5/28

Podatek i składki ZUS od zaległych ryczałtów za noclegi wypłaconych kierowcom nocującym w kabinie samochodu

1/35

Podatek od przychodów z nieodpłatnych świadczeń

15/26

Podatek od zysków pozostawionych na kapitale zapasowym przekształcanej spółki

23/32

Podatkowe skutki zwrotu zleceniobiorcy nadpłaconych składek emerytalno-rentowych

12/28

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

20/27

Polisa ubezpieczeniowa wykupiona na czas podróży służbowej pracownika bez skutków w PIT - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

20/31

Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracownika

4/30

Pracownicy mobilni

20/25

Pracownicy mobilni nocujący na koszt firmy nie uzyskują z tego tytułu przychodu - Minister Finansów zmienia interpretację

15/28

Pracownik biorący udział w zakładowej wycieczce uzyskuje przychód ze stosunku pracy

12/27

Premiowanie zleceniobiorców
Przychody prokurenta podlegają opodatkowaniu dopiero w zeznaniu podatkowym
Przychód pracownika otrzymany w ramach programu motywacyjnego - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przychód z praw majątkowych
Rabaty udzielone pracownikom nie skutkują powstaniem przychodu - wyrok NSA
Refundacja pracownikowi kosztów zakupu okularów korygujących - interpretacja indywidualna organu podatkowego

7/27
13/29
4/34
10/28
9/29
17/31

Rozliczenie jazd prywatnych na podstawie "kilometrówki"

6/30

Rozliczenie nadpłaty podatku wykazanej w PIT-40 za 2014 r.

3/32

Rozliczenie podatkowo-składkowe należności wypłaconych w jednym miesiącu, ale w różnych terminach
Rozliczenie przez podatnika wynagrodzenia za wykonaną usługę

12/22
9/27

Rozliczenie przychodów pracownika po przekroczeniu limitu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

17/22

Ryczałt czy zaliczka na podatek z umowy zlecenia - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

19/28

Samochód służbowy wykorzystywany przez pracownika do celów prywatnych

20/24

Samochód udostępniony odpłatnie

4/27

Sfinansowanie kosztów uczestnictwa członka rady nadzorczej w szkoleniu

8/33

Składka zdrowotna opłacona za zleceniobiorcę

10/23

Składki ZUS za byłych lub obecnych pracowników

10/29
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Stanowisko Ministra Finansów w sprawie powstania przychodu z tytułu szczepień ochronnych pracowników

13/34

Stosowanie podwyższonych kosztów po ustaniu zatrudnienia

12/25

Szczepienia ochronne, których obowiązek finansowania spoczywa na pracodawcy, nie generują przychodu - interpretacja Ministra
Finansów

18/33

Świadczenia na rzecz członka zarządu sprawującego swą funkcję na podstawie powołania

8/27

Świadczenia na rzecz dożywotnika a obowiązki płatnika

15/31

Świadczenia przysługujące na podstawie uchwały rady miasta są neutralne podatkowo

19/29

Świadczenia w postaci upominków dla pracowników obchodzących jubileusz są opodatkowane

15/25

Świadczenia ze stosunku pracy wypłacane osobom uprawnionym po zmarłym pracowniku

13/31

Świadczenie dostępne dla ogółu nie powoduje powstania przychodu podatkowego - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

16/29

Święta w firmie finansowane z ZFŚS

23/27

Terminy składania przez płatników PIT deklaracji i informacji za 2015 r.

24/26

Udział radnego w szkoleniu - obojętny podatkowo

15/30

Udział w imprezie sportowej

24/31

Ugoda sądowa w sprawie ryczałtów za noclegi kierowcy w czasie podróży służbowej

13/26

Umorzenie kary za niezwrócenie w terminie materiałów bibliotecznych jest obojętne podatkowo - interpretacja indywidualna Ministra
Finansów

14/29

Umowa zlecenia z własnym pracownikiem - obowiązki deklaracyjne

18/25

Umowy o pracę z różnymi pracodawcami - zasady obliczania zaliczki na podatek

3/29

Upominki okolicznościowe przekazywane pracownikom nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy o PIT

23/33

Urlop wypoczynkowy nie pozbawia prawa do podwyższonych kosztów

17/29

Ustalenie przychodu osobom niebędącym pracownikami

6/30

Ustalenie zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracowniczego wypłaconego za część miesiąca

7/26

Użyczenie środka trwałego
W jakiej informacji podatkowej wykazuje się zasiłek chorobowy wypłacony zleceniobiorcy?

20/27
5/31

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej deklarację PIT-4R trzeba złożyć do dnia zaprzestania tej działalności

12/31

Wartość polisy wykupionej na czas zagranicznej podróży służbowej nie stanowi przychodu u pracowników - wyrok NSA

8/35

Wpływ zmiany terminu wypłat wynagrodzeń na wysokość kosztów oraz kwoty zmniejszającej podatek

21/23

Wsparcie finansowe dla żony zmarłego pracownika

20/28

Wynagrodzenie należne za czas pozostawania bez pracy

21/25

Wypłata ryczałtu za jazdy lokalne

23/31

Wyprawka szkolna 2015/2016

17/29

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej w kilku spółkach

22/26

Wysokość przychodu nie jest uzależniona od faktycznej eksploatacji służbowego auta

4/28

Zapewnienie przez pracodawcę bezpłatnego noclegu przedstawicielom handlowym

5/32
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Złożenie PIT-2 po wypłacie pierwszego w roku podatkowym wynagrodzenia jest nieskuteczne

15/24

Zwolnienie od podatku świadczeń socjalnych otrzymanych przez emeryta

9/21

Zwrot firmowych wydatków poniesionych przez pracownika

5/34

Zwrot kosztów dojazdu do pracy

19/30

Zwrot kosztów używania przez stażystę prywatnego samochodu w celach służbowych

1/37

Zwrócone koszty wyżywienia w podróży służbowej korzystają ze zwolnienia od podatku tylko do wysokości przysługującej diety

22/25

Zwrócone nakłady poczynione na cudzym gruncie nie podlegają opodatkowaniu - wyrok WSA

20/30

6. Majątek trwały
Amortyzacja bilansowa a podatkowa

24/38

Amortyzacja klimatyzatorów

16/34

Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego (kapitałowego)

18/35

Amortyzacja środka trwałego służącego działalności sezonowej

7/35

Amortyzacja środków trwałych przejętych po zmarłym małżonku

8/40

Amortyzacja środków trwałych wniesionych nieodpłatnie do spółek powstałych z przekształcenia SPZOZ

9/35

Amortyzacja tabletu podwyższoną stawką
Amortyzacja w 2015 r.

17/39
1/39

Amortyzacja żaluzji zewnętrznych

11/37

Czy można amortyzować lokal w czasie braku najemcy?

11/35

Czy można przejściowo zaprzestać amortyzacji?
Dokumentowanie nakładów na budowę domu mieszkalnego, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza
Dotacja otrzymana po przyjęciu środka trwałego do używania bez wstecznej korekty kosztów - kolejny korzystny wyrok

3/34
21/32
6/42

Działalność gospodarcza żony niekiedy wyklucza jednorazową amortyzację w firmie męża - interpretacja organu podatkowego

24/39

Dzień uznany za dzień przekazania samochodu osobowego do używania

16/33

Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku niemieszkalnego używanego przez poprzednich właścicieli

18/37

Jak amortyzować firmowy motocykl?

10/32

Jaką stawką amortyzować budynek po jego rozbudowie?

6/39

Jakie są skutki likwidacji środka trwałego?

4/36

Jakie zmiany dotyczące amortyzacji przedsiębiorca wprowadza z początkiem roku podatkowego?
Jak prawidłowo ustalać podstawę odpisów amortyzacyjnych składników majątkowych nabytych w drodze kupna?

24/34
5/35

Jak szybko można zamortyzować samochód osobowy?

17/33

Jak ustalić stawkę amortyzacyjną przy metodzie degresywnej?

20/34

Jak ustalić wartość początkową wytworzonego środka trwałego?

2/35

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego nabytego w spadku

2/39
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Kontynuacja amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym po nabyciu tego środka trwałego - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

4/40

Kontynuowanie amortyzacji inwestycji w obcym środku trwałym po jego nabyciu przez podatnika

13/35

Koszty ponoszone przed zakupem środka trwałego

24/37

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży ulepszonego środka trwałego

6/40

Koszt ze sprzedaży środka trwałego, którego zakup częściowo sfinansowano dotacją - interpretacja indywidualna organu podatkowego 19/37
Która spółka rozlicza koszty z tytułu amortyzacji za miesiąc podziału spółki kapitałowej?

2/39

Leasing finansowy, czy inna umowa?

8/36

Likwidacja firmy przez jednego z małżonków i przekazanie składnika majątku do firmy drugiego z nich

21/36

Lokal mieszkalny służący prowadzonej działalności gospodarczej jako środek trwały

13/38

Moment korekty kosztów w przypadku otrzymania dotacji po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego

9/31

Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego kupionego na raty

17/37

Można amortyzować budynek częściowo oddany do użytkowania - interpretacja indywidualna organu podatkowego

5/40

Nakłady poniesione na budowę przyłącza kanalizacyjnego

15/34

Nieruchomość wykorzystywana w działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem ewidencjonowanym

23/39

Obniżenie stawki amortyzacyjnej do zera - interpretacja indywidualna organu podatkowego

6/41

Oddanie środka trwałego do używania przed otrzymaniem faktury dotyczącej jego zakupu

17/38

Odpisy amortyzacyjne dokonywane przy zastosowaniu stawki podwyższonej współczynnikiem

20/32

Opłata rejestracyjna samochodu wykupionego z leasingu

22/36

Początek roku podatkowego to czas na zmiany w amortyzacji

1/41

Podwyższenie stawki amortyzacyjnej dla samochodu używanego bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych

14/32

Przedsiębiorca może amortyzować samochód służbowo-prywatny - interpretacja indywidualna organu podatkowego

21/37

Rejestracja znaku towarowego oznacza nabycie wartości niematerialnej i prawnej podlegającej amortyzacji - korzystny wyrok NSA

7/36

Remont budynku sfinansowany premią kompensacyjną bez kosztu podatkowego - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

18/38

Remont czy inwestycja w obcym środku trwałym?

19/33

Rozliczenie kosztów związanych z samochodem osobowym używanym w działalności gospodarczej przedsiębiorcy

12/33

Rozliczenie wydatków związanych z modernizacją programu komputerowego

20/34

Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok - interpretacja indywidualna organu podatkowego

23/41

Skutki podatkowe nieprawidłowego ustalenia wartości początkowej środka trwałego

4/39

Skutki podatkowe zawarcia umowy niespełniającej warunków umowy leasingu - wyrok NSA

8/38

Sprzedaż nieruchomości stanowiącej środek trwały

22/34

Sprzedaż środka trwałego, którego zakup był częściowo sfinansowany otrzymaną dotacją

12/39

Sprzedaż środka trwałego w okresie zawieszenia pozarolniczej działalności gospodarczej

15/35

Stawka amortyzacyjna dla budynku wybudowanego na cudzym gruncie

17/38
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Strata będąca konsekwencją utraty nieruchomości na skutek egzekucji komorniczej może być kosztem podatkowym - wyrok NSA

18/39

Środek trwały używany sezonowo może być amortyzowany metodą degresywną

11/33

Środki trwałe nabyte w spadku

23/37

Tylko w wyjątkowej sytuacji biegły ustali wartość początkową wytworzonego środka trwałego

19/36

Ujawnienie środka trwałego a odsetki od kredytu inwestycyjnego zwiększające wartość początkową środka trwałego - wyrok WSA

10/36

Ujawnienie wytworzonego środka trwałego

8/39

Ustalanie daty oddania środka trwałego do używania

22/35

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego przed denominacją złotego - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

16/36

Wartość firmy powstała na skutek przejęcia spółki a amortyzacja

14/31

Wartość początkowa budynku/lokalu mieszkalnego ustalana metodą uproszczoną

7/33

Wartość początkowa budynku wykorzystywanego do celów prywatnych i prowadzonej działalności

15/33

Wartość początkowa mieszkania

13/39

Wartość początkowa nabytego lokalu użytkowego wraz z udziałem w gruncie

3/38

Wartość początkowa samochodu po wypadku

17/39

Wartość początkowa środka trwałego należącego do kilku osób

14/34

Wybór metody amortyzacji przed rozpoczęciem dokonywania odpisów - wyrok NSA

15/36

Wycofanie lokalu mieszkalnego z działalności gospodarczej

13/40

Wydatki na adaptację lokalu poniesione przed jego nabyciem

21/33

Wydatki na modernizację lokalu, który nie będzie wprowadzony do ewidencji podatnika

11/31

Wydatki na wykończenie lokalu zakupionego w stanie deweloperskim

15/32

Wydatki poniesione na przystosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności - interpretacja indywidualna organu podatkowego 20/35
Wydatki związane z ulepszeniem środka trwałego

16/35

Wykorzystanie elementów z rozbiórki do ulepszenia środka trwałego

14/36

Wymiana części składowej w środku trwałym

24/36

Wymiana wadliwego środka trwałego

5/39

Zakup dodatkowego modułu do używanego programu komputerowego

9/33

Zakup składników majątku trwałego przez spółkę jawną od wspólnika

13/36

Zakup zespołu komputerowego

1/44

Zaliczanie do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych

8/37

Zaliczanie odpisów amortyzacyjnych do kosztów po przekształceniu spółki kapitałowej w spółkę osobową - wyrok NSA

22/37

Zasady amortyzacji lokalu

13/39

Zwrot VAT od zakupów materiałów budowlanych

21/34
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7. Vademecum przedsiębiorcy
Artykuły nabywane na potrzeby świadczonych usług

16/41

Czy bilet za przejazd służbowy przedsiębiorcy może być podstawą zapisu w podatkowej księdze?

19/40

Czy opóźnienie w zapłacie podatku naliczonego od zakupionej usługi skutkuje obowiązkiem korekty kosztów?

1/52

Darowizna towarów a obowiązek korekty zapisów w podatkowej księdze

6/47

Data wykazania przychodu w podatkowej księdze

7/43

Dochód/strata na sprzedaży środka trwałego

7/40

Dokumentowanie dowodem wewnętrznym zakupu płodów rolnych od rolników

24/48

Dokumentowanie kosztów wynagrodzeń i składek ZUS na potrzeby zapisu w podatkowej księdze

1/50

Dokumentowanie nieodpłatnego nabycia towarów

21/44

Dokumentowanie skupu palet od ludności

18/48

Dokumentowanie zakupów dokonywanych w internecie od osób nieprowadzących działalności

3/46

Duplikat faktury kosztowej u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów

3/41

Działalność gospodarcza wykonywana sezonowo

14/37

Działalność prowadzona indywidualnie i formie spółki niebędącej osobą prawną

7/38

Działalność prowadzona przez cudzoziemca

7/39

Ewidencja kosztów związanych z zagranicznym wyjazdem służbowym właściciela firmy

9/36

Ewidencjonowanie w podatkowej księdze kosztów usług podwykonawców

15/40

Faktury elektroniczne i przesyłane w formie elektronicznej

17/40

Kiedy kartę podatkową wpłaca się w kwocie niższej od ustalonej w decyzji wymiarowej?

19/43

Kiedy przedsiębiorca nie musi opodatkować nieodpłatnie otrzymanego świadczenia?

10/46

Korekta kosztów spowodowana zwrotem części zamiennej do samochodu

21/43

Korzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej nie wpływa na podatkowe rozliczenie wydatku związanego z jej nabyciem

7/44

Koszty najmu mieszkania dla przedsiębiorcy

19/39

Koszty nieuwzględniane w rozliczeniu podatkowym - wydatki o charakterze osobistym

5/44

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu o wartości powyżej 20.000 euro

7/41

Koszty wytworzenia towarów wydawanych w postaci próbek

8/43

Koszty związane z używaniem przez podatnika własnego mieszkania na cele prowadzonej działalności

15/37

Likwidacja samochodu będącego środkiem trwałym

20/39

Limit przychodów warunkujący stosowanie opodatkowania ryczałtem w razie prowadzenia działalności w dwóch spółkach cywilnych

13/45

Nabycie na potrzeby firmy składnika majątku od osoby nieuprawnionej do rozporządzania tym składnikiem

19/41

Nieuznanie księgi za dowód w postępowaniu podatkowym
Niezłożenie PIT-28 przy zawieszonej działalności
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Obowiązek dokonywania wstecz korekty przychodów i kosztów a przedawnienie zobowiązania podatkowego
Obowiązki ryczałtowca likwidującego działalność gospodarczą

17/45
3/44

Obroty na rachunku walutowym u prowadzących podatkowe księgi

11/38

Odliczanie przez ryczałtowca składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne

22/46

Odliczenia w rozliczeniu rocznym gdy przychody ryczałtowca są opodatkowane różnymi stawkami podatku

2/41

Odpisy aktualizujące wartość należności - zapisy w podatkowej księdze

5/42

Odszkodowania za szkody w składnikach majątku związanych z działalnością gospodarczą

9/38

Okres przechowywania ksiąg podatkowych a rozliczenie straty

3/40

Opłata za wydanie interpretacji podatkowej

11/41

Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska

1/49

Podatek liniowy z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej

8/47

Podatkowe rozliczenie kosztów zakupu paliwa do samochodu przed jego przerejestrowaniem

14/41

Praktyczne problemy dotyczące księgowania operacji kosztowych w podatkowej księdze

4/45

Prowadzenie jednej księgi dla dwóch różnych działalności

8/43

Prowadzenie księgi po zmianie składu osobowego w spółce

21/39

Prowadzenie podatkowej księgi przez początkującego przedsiębiorcę - wybrane zagadnienia

18/41

Przejście z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę

21/38

Przesłanki wyboru formy opodatkowania

1/47

Przychody z tytułu odsetek od firmowych środków pieniężnych

14/42

Przychód z odszkodowania otrzymanego z polisy OC sprawcy wypadku drogowego

13/46

Przychód z wynajmu terenu

13/48

Przychód ze sprzedaży towarów używanych rozliczanej w systemie VAT marża

10/44

Przyjmowanie zleceń od zagranicznych klientów a zachowanie warunków do opłacania karty podatkowej

12/44

Rozliczanie kosztów podatkowych na przełomie lat podatkowych

24/40

Rozliczanie przychodów i kosztów podatkowych przez wspólników spółki partnerskiej - wyrok NSA

19/45

Rozliczanie straty po przystąpieniu do spółki cywilnej i likwidacji takiej spółki

5/41

Rozliczanie zakupu materiałów biurowych

8/42

Rozliczenie kosztów noclegu pracowników w krajowej podróży służbowej

22/41

Rozliczenie kosztów w firmie transportowej działającej na terenie UE

21/41

Rozliczenie kosztów zakupu, remontu i utrzymania lokalu mieszkalnego nabytego w celu odsprzedaży

8/45

Rozliczenie nadpłaconych składek ZUS przez podatnika PIT prowadzącego działalność gospodarczą

2/43

Rozliczenie nakładów poniesionych na lokal przez najemcę

4/47

Rozliczenie podatkowe jednorazowych środków przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej

12/40

Rozliczenie sprzedaży samochodu osobowego wykupionego z leasingu operacyjnego przez podatnika PIT

13/41
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Rozliczenie transakcji wyrażonych w walucie obcej

10/38

Rozliczenie wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej

15/42

Rozszerzenie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej - zapisy w podatkowej księdze

18/45

Ryczałt ewidencjonowany od przychodu z dzierżawy znaku towarowego

23/49

Skutki sprzedaży samochodu używanego na potrzeby firmy

7/42

Sposób dokumentowania kosztów przejazdu do miejsca wykonywania działalności gospodarczej

4/48

Sprzedaż środka trwałego pozostałego po likwidacji firmy

10/42

Sprzedaż za pośrednictwem internetu na rzecz zleceniodawców

13/47

Stan zatrudnienia jako warunek wpływający na opodatkowanie w formie karty podatkowej u prowadzących działalność usługową

11/43

Stawka ryczałtu na usługi pomocnicze wykonywane w związku z działalnością podstawową

22/45

Towary handlowe sprowadzane z zagranicy

22/39

Ubezpieczenie AC samochodu osobowego - kwalifikacja podatkowa

16/37

Ujęcie faktur kosztowych w podatkowej księdze

16/40

Ujęcie w księdze refundacji wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego

22/42

Usługi świadczone przez ryczałtowca na rzecz byłego pracodawcy

5/46

Ustalenie i rozliczenie rocznego dochodu (straty) u prowadzących podatkową księgę

24/44

Ustalenie podstawy obliczenia zaliczki przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą indywidualnie i w formie spółki

6/44

W przypadku utraty prawa do ryczałtu ewidencjonowanego trzeba sporządzić remanent - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

14/44

Wartość odziedziczonych towarów handlowych u spadkobierców kontynuujących działalność - odpowiedź na interpelację poselską

22/44

Wpływ rocznej korekty VAT na podatek dochodowy

4/41

Wstrzymanie zapłaty w związku z nieprawidłową realizacją zamówienia a obowiązek korekty kosztów

7/45

Wybór sposobu płatności w 2015 r. ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z działalności gospodarczej

1/46

Wybór sposobu rozliczania kosztów przez prowadzącego w 2016 r. podatkową księgę

23/48

Wycofanie z działalności samochodu niebędącego środkiem trwałym i jego późniejsza sprzedaż

4/43

Wydatków ponoszonych w cudzym imieniu nie wpisuje się do podatkowej księgi przychodów i rozchodów

12/45

Wykazanie akcyzy w podatkowej księdze

13/44

Wykazanie w podatkowej księdze wynagrodzeń pracowniczych wypłacanych przelewem bankowym

10/41

Wynajem pomieszczeń w budynku wykorzystywanym w działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

15/44

Zajęcie towarów handlowych przez komornika

9/41

Zakończenie roku u przedsiębiorców opłacających ryczałt ewidencjonowany i kartę podatkową

24/46

Zakup napojów i słodyczy na potrzeby spotkań promocyjnych

21/40

Zakup narzędzi do pracy wykorzystywanych przy świadczeniu usług w ramach działalności gospodarczej

21/45

Zakup towarów handlowych - ewidencja w podatkowej księdze

20/37
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Zamknięcie podatkowej księgi za 2015 r.

23/42

Zawieszenie działalności nie zwalnia z prowadzenia księgi

21/39

Zbycie samochodu przeznaczonego po jego wykupieniu z leasingu na potrzeby osobiste podatnika

2/44

Zmiany w strukturze udziałów w spółce cywilnej - rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników

20/41

Zwrot pracownikowi kosztów związanych z jego odwołaniem z urlopu

17/44

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
Certyfikat rezydencji bez wskazanego okresu ważności

16/49

Certyfikat rezydencji potwierdzi rezydencję odbiorcy odsetek

23/52

Certyfikat rezydencji ważny nie dłużej niż rok - od 4 stycznia 2015 r.

1/54

Czy pobrać podatek u źródła przy zapłacie za wynajem sali konferencyjnej za granicą?

11/49

Działalność gospodarcza wykonywana za granicą może prowadzić do powstania zakładu

9/43

Emerytury, renty i inne podobne świadczenia otrzymywane z Niemiec

8/52

Forma certyfikatu

19/49

Honoraria artystów finansowane ze środków publicznych

4/52

Jak długo jest ważny certyfikat rezydencji?

19/48

Kiedy płatnik musi sporządzić IFT-2/IFT-2R?

14/45

Koszty poniesione przez jednostkę macierzystą na finansowanie działalności zagranicznego zakładu

17/47

Międzynarodowa wymiana informacji podatkowych

2/48

Należności wypłacane podmiotowi zagranicznemu za usługi reklamowe

10/47

Należności wypłacane za usługi prawne świadczone przez zagraniczną kancelarię prawną

24/54

Należności wypłacane za zakupiony program komputerowy

6/49

Należności wypłacane zagranicznym kontrahentom

14/48

Należności za usługi szkoleniowe a obowiązek pobrania podatku u źródła

1/57

Nierezydenci wykonujący dzieło lub zlecenie poza granicami Polski a ograniczony obowiązek podatkowy - najnowsze orzecznictwo

2/46

Nierezydent oddelegowany do pracy w Polsce przez pracodawcę z zagranicy

19/46

Obowiązek podatkowy zależy od rezydencji podatnika

1/56

Odsetki z tytułu opóźnionej zapłaty bez podatku u źródła

6/50

Opodatkowanie dochodów cudzoziemca, który wykonuje zlecenie za granicą

11/46

Opodatkowanie dochodów cudzoziemców zatrudnianych sezonowo w rolnictwie - odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie poselskie 16/45
Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi budowlane w Niemczech

12/46

Opodatkowanie dochodów z tytułu umów cywilnoprawnych a konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

18/49

Opodatkowanie dochodów zagranicznego sportowca

15/46

Opodatkowanie dywidendy otrzymanej z zagranicy
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Opodatkowanie należności za korzystanie z utworu literackiego

18/52

Opodatkowanie przez polskiego rezydenta zasiłku rodzicielskiego otrzymanego z Niemiec

10/48

Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego cudzoziemcowi, który nie dostarczył certyfikatu rezydencji

13/49

Opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych pracownikom wykonującym pracę za granicą

9/44

Podatek pobrany bezpodstawnie za granicą - interpretacja indywidualna organu podatkowego

9/48

Podatek u źródła od czynszu za wynajem urządzeń przemysłowych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

17/50

Podatek u źródła od usługi z zagranicy

3/47

Podatek u źródła w przypadku nabycia biletów lotniczych

12/48

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego jako koszt uzyskania przychodów

6/51

Podatek zapłacony w Norwegii

13/51

Polski przedsiębiorca świadczący usługi w Niemczech

8/49

Problem korzystania z ulgi abolicyjnej, w sytuacji gdy podatnik nie zapłacił podatku za granicą

24/49

Program komputerowy na własny użytek - podatek u źródła

20/46

Roczne rozliczenie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

7/46

Rozliczanie zwrotu zagranicznego podatku

23/50

Rozliczenie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski przez osobę niemającą miejsca zamieszkania
w Polsce

4/50

Rozliczenie podatku u źródła pobranego za granicą

5/52

Rozliczenie podatku w przypadku zmiany rezydencji podatkowej

5/48

Rozliczenie zagranicznego podatku od dywidendy

21/50

Samochód osobowy urządzeniem przemysłowym

15/48

Składki na ubezpieczenie wierzytelności bez podatku u źródła

22/47

Straty z działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Polski a obowiązek złożenia zeznania rocznego

4/53

Transfer pieniędzy z oddziału do jednostki macierzystej bez podatku dochodowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego

19/50

Udostępnianie kontrahentowi zagranicznemu miejsca na reklamę na stronach internetowych - interpretacja indywidualna Ministra
Finansów

22/48

Ustalanie limitu podatku zapłaconego za granicą podlegającego odliczeniu od podatku CIT

24/52

Ustalenie kwoty potrąconego za granicą podatku u źródła

14/49

Ustalenie rezydencji podatkowej osoby o podwójnym obywatelstwie

17/49

Utworzenie spółki mającej siedzibę za granicą nie prowadzi do powstania zagranicznego zakładu - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

21/51

Ważność certyfikatu rezydencji
Wykazywanie w zeznaniu wynagrodzenia za pracę wykonywaną za granicą w ramach oddelegowania
Wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę za granicą
Wynajem urządzeń budowlanych w związku z realizacją budowy za granicą
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Wypłata na rzecz nierezydenta odsetek od lokaty terminowej

3/49

Wypłata należności za licencję na publiczne bezpłatne odtwarzanie muzyki a podatek u źródła

9/46

Wypłata należności zagranicznemu kontrahentowi za audyt dostawcy

20/50

Wypłata z pracowniczego programu emerytalno-rentowego prowadzonego za granicą

10/50

Wypożyczenie samochodu za granicą bez podatku u źródła - wyrok NSA

11/50

Zapłata za przeniesienie własności wartości niematerialnej i prawnej bez podatku u źródła - wyrok NSA

16/50

Zasady opodatkowania zagranicznych dochodów z działalności gospodarczej

21/46

Zmiana konwencji podatkowej między Polską a Belgią

6/53

9. Ulgi odliczenia zwolnienia podatkowe
Alimenty - warunki stosowania zwolnienia od podatku

18/55

Czy ustalając dochody pełnoletniego dziecka, trzeba uwzględniać dochody zagraniczne wolne od opodatkowania w kraju?

2/54

Darowizna na rzecz publicznej służby krwi

8/58

Darowizna przekazana klubowi sportowemu pomniejszy dochód - interpretacja indywidualna organu podatkowego

6/55

Darowizna przekazana pracownikowi za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego

1/58

Darowizna przekazana przez podatnika CIT na rzecz organizacji nieposiadającej statusu organizacji pożytku publicznego

5/54

Dopłata do kosztów pobytu pracownika i jego dziecka na turnusie rehabilitacyjnym

15/53

Dowóz do pracy nieodpłatnie zapewniany pracownikom - przesłanki zwolnienia podatkowego

12/52

Inne uzasadnione wydatki poniesione w podróży służbowej, których zwrot nie podlega opodatkowaniu

24/55

Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rozliczenia osób samotnie wychowujących dzieci

4/58

Jak na potrzeby zwolnienia podatkowego potwierdzić status podmiotu organizującego wypoczynek dzieci i młodzieży?

21/52

Jak na potrzeby zwolnienia podatkowego ustalić koszty nabycia udziału w spółce, przejętego na własność po podziale majątku
małżeńskiego?

11/52

Jak wydatkować przychód ze zbycia prywatnej nieruchomości i praw majątkowych, by uniknąć podatku?

13/53

Jednorazowa nagroda od Ministra Kultury dla studenta nie jest wolna od podatku - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

23/58

Limit dochodów rodziców wychowujących jedno dziecko

8/56

Miejsce zamieszkania jako kryterium warunkujące prawo do ulgi na dziecko

19/51

Należności pracownika zagranicznej firmy z tytułu podróży służbowej do Polski

11/53

Niekiedy wydatki poniesione na cele mieszkaniowe nie dają prawa do zwolnienia od podatku

20/53

Od wartości "ujemnej diety" nie ma PIT

12/54

Odliczanie od dochodu darowizny towarów przekazanej na cele szlachetne przez podatnika PIT

23/55

Odliczanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacanych z różnych tytułów

18/54

Odliczenia od dochodu osoby niepełnosprawnej wydatków za przejazd i pobyt na turnusie rehabilitacyjnym

16/52

Odsetki od zaległych składek ZUS nie są wydatkami na cele statutowe - interpretacja indywidualna Ministra Finansów
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Odszkodowanie za dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Opłacanie podatku liniowego wyklucza wspólne rozliczenie małżonków, ale nie ulgę na dzieci
Opodatkowanie PIT dodatkowych świadczeń z umowy zlecenia
Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym przychodów z działalności wykonywanej przez jedno z dzieci

19/54
7/56
14/50
8/54

Prawo do ulgi abolicyjnej

22/53

Prawo do zwolnienia od podatku zaliczki przyjętej na poczet ceny sprzedaży nieruchomości

11/51

Przesunięcie nieruchomości między majątkami osobistymi małżonków jako realizacja celu mieszkaniowego

22/50

Realizacja przez gminę obowiązków w zakresie zapewnienia dojazdu dzieci do przedszkoli

11/54

Resort finansów wyjaśnia zasady sporządzania załącznika PIT/M

5/58

Rozliczanie zwrotu nienależnie otrzymanego świadczenia

9/52

Sądowa wykładnia przepisów w sprawie zwolnienia od podatku dochodów z działalności strefowej

21/54

Skutki podatkowe zwolnienia studentów z zapłaty czesnego

7/59

Spłata kredytu związanego z ulgą odsetkową nie wyklucza zwolnienia od podatku - wyrok WSA

9/55

Stosowanie ulgi rehabilitacyjnej przez podatników utrzymujących niepełnosprawne dzieci

2/56

Stosowanie zwolnienia od podatku gdy podatnik otrzymuje świadczenia z ZFŚS od różnych pracodawców

4/56

Szerszy katalog zwolnień dotyczących świadczeń z tytułu nieodpłatnej pomocy prawnej

6/56

Trzeba zapłacić podatek od wartości nieodpłatnego świadczenia otrzymanego od spółki jawnej - wyrok WSA

13/55

Ujęcie składek ZUS od dochodów zagranicznych w limicie kwoty zwrotu nieodliczonej ulgi na dzieci

7/54

Ulga na dzieci w świetle wyjaśnień resortowych - część I

3/52

Ulga na dzieci w świetle wyjaśnień resortowych - część II

4/54

Ulga na dzieci w zeznaniu rodziców
Ulga na nowe technologie nie dotyczy urządzeń wykorzystujących nowe technologie
Ulga na nabycie nowych technologii - przegląd orzecznictwa
Ulga z tytułu użytkowania sieci internet - rozliczenie w zeznaniu podatkowym za 2014 r.
W limicie warunkującym preferencje podatkowe rodziców dzieci pełnoletnich należy uwzględniać dochód po odliczeniach
Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz OPP

14/53
1/60
17/54
8/57
15/51
5/55

Wydatki poniesione przed uzyskaniem orzeczenia stwierdzającego stopień niepełnosprawności

20/51

Wydatki rehabilitacyjne - wybrane zagadnienia

10/53

Wygrane w konkursie - kiedy zwolnić od podatku, a kiedy opodatkować?

17/51

Wynagrodzenia finansowane z funduszy unijnych bez zwolnienia od PIT - Minister Finansów zmienia stanowisko

16/51

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu świadczeniem wolnym od podatku

10/55

Wynajem nieruchomości, przy nabyciu której korzystano ze zwolnienia od podatku dochodowego
Wynajem pokoi gościnnych może być wolny od podatku dochodowego
Wypłata niepełnosprawnemu skumulowanych świadczeń należnych za kilka lat podatkowych
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Zagraniczne dochody z pracy studenta pobierającego rentę socjalną

8/55

Zakup działki rekreacyjnej nie uprawnia do ulgi mieszkaniowej

5/57

Zapomoga dla dziecka byłego pracownika

23/54

Zwolnienie od PIT kieszonkowego dla nauczycieli i uczniów otrzymanego ze środków unijnych - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

24/57

Zwolnienie od podatku sumy pieniężnej za przewlekłe postępowanie przygotowawcze i sądowe

16/54

Zwolnienie podatkowe przy zamianie nieruchomości i praw majątkowych

9/49

Zwrot niewykorzystanej ulgi u samotnego rodzica otrzymującego rentę rodzinną

6/54

10. Inne zagadnienia podatkowe
Aport nieruchomości gruntowych

21/60

Bonifikata na wykup mieszkania

19/63

Czy podmioty powiązane rodzinnie mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej?

13/60

Czy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji transakcji dokonywanych pomiędzy spółkami komandytowymi?

4/60

Czy zmieni się sposób kwalifikacji podatkowej odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązania?

5/62

Dochód przeznaczony i wydatkowany na PFRON a zwolnienie od podatku dochodowego - odpowiedź Ministra Finansów na interpelację
poselską
17/61
Dokumentacja podatkowa przy transakcjach pomiędzy spółką komandytową oraz jej komandytariuszem

16/56

Dopłaty w spółce z o.o.

19/55

Działalność prowadzona za granicą a możliwość rozliczania strat

15/60

Gdzie i jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej?

13/57

Jak rozliczyć dochód z odpłatnego zbycia akcji należących do majątku wspólnego małżonków?

8/60

Jak wpłacać zaliczki PIT w 2015 r.?

2/58

Kiedy małżonkowie oraz rodzice samotnie wychowujący dzieci nie skorzystają z preferencyjnych sposobów opodatkowania?

6/58

Komu przysługuje status podatnika rozpoczynającego działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego?

19/62

Konieczność sporządzania dokumentacji podatkowej

18/58

Kontynuacja prawa do odliczenia uiszczonego podatku

6/62

Koszty kredytu na budowę domu nie pomniejszą przychodu z jego sprzedaży - wyrok NSA

12/62

Koszty uzyskania przychodu ze zbycia auta wygranego w konkursie

10/59

Księgi rachunkowe u prowadzących działy specjalne produkcji rolnej - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

24/59

Kwalifikacja podatkowa kosztów związanych z łączeniem spółek - wyrok NSA

16/62

Kwalifikacja podatkowa przychodów z wyprzedaży składników prywatnego majątku

11/57

Limit przychodów obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych

19/57

Moment powstania przychodu ze zbycia udziałów w spółce z o.o., gdy płatność następuje w ratach

15/62

Możliwość zwolnienia od podatku dochodowego dywidendy wypłacanej zagranicznej spółce
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Nieważna umowa najmu jest źródłem przychodu w podatku dochodowym - wyrok NSA

17/62

Obliczanie terminów podatkowych, które upływają w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy

4/59

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej przez podmioty powiązane - w pytaniach Czytelników

7/62

Obowiązki podatkowe spółki z o.o. prowadzącej zespół szkół

12/59

Ochrona podatnika w razie zmiany interpretacji przepisów prawa podatkowego

17/58

Opodatkowanie całości dochodów (przychodów) z prywatnego najmu przez jednego z małżonków

3/64

Opodatkowanie jednostek przeznaczających dochody na cele statutowe

11/60

Opodatkowanie przychodów (dochodów) z najmu

5/59

Opodatkowanie spółki z o.o. prowadzącej działalność leczniczą

20/60

Organ podatkowy nie może zmienić wartości nominalnej udziałów objętych za aport o wyższej wartości rynkowej - wyrok NSA

22/61

Podatkowe rozliczenie zbycia nieruchomości w przypadku zmian w majątku małżeńskim

16/58

Powiązania pomiędzy podmiotami krajowymi a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

23/59

Powiązania rodzinne a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

9/61

Powiązania rodzinne pomiędzy spółką komandytową i przedsiębiorcą świadczącym usługi na rzecz tej spółki

14/58

Pożyczka pomiędzy powiązanymi spółkami z o.o. - skutki w podatku dochodowym u pożyczkodawcy

15/57

Pożyczka udzielona spółce komandytowej przez jej komandytariusza

12/58

Prawo do amortyzacji lokalu w prywatnym najmie

16/60

Przechowywanie dokumentacji podatkowej za rok poniesienia straty

21/58

Przejęcie długu wspólnika przez spółkę jawną

18/62

Rozliczanie dochodu (przychodu) z najmu rzeczy stanowiących wspólną własność małżonków

23/61

Rozliczenie dochodów małoletniego dziecka osiągniętych z działalności gospodarczej

8/62

Rozliczenie kosztów nabycia odziedziczonych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

4/62

Rozliczenie przychodów z najmu lokalu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

15/61

Rozliczenie roczne podatku dochodowego

18/60

Rozwód małżonków - skutki w PIT

20/57

Skuteczność wniosku małżonków o łączne opodatkowanie dochodów - interpretacja indywidualna organu podatkowego

2/62

Skutki częściowego zwrotu wkładu wniesionego do spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego

14/55

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w spółce z o.o.

19/60

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład wspólnoty gruntowej - interpretacja indywidualna Ministra Finansów 1/63
Skutki podatkowe u wnoszącego aport w postaci zabudowanej nieruchomości

9/57

Sportowcy mogą rozliczać podatek dochodowy na zasadach dotyczących przedsiębiorców

14/61

Stosowanie zaokrągleń przy obliczaniu zobowiązań w PIT

10/57

Transakcje pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych bez dokumentacji podatkowej - interpretacja organu podatkowego

10/61
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Udzielenie licencji na znak towarowy objęty prawem ochronnym

1/62

Ujęcie przychodów z tzw. innych źródeł w rozliczeniu rocznym

6/60

Umorzenie długów spadkowych

16/61

Usługi doradcze menedżer może opodatkować podatkiem liniowym

24/60

Właściwość organu podatkowego w sprawach PIT

22/55

Wspólnoty mieszkaniowe nie płacą CIT od dochodów przeznaczonych na place zabaw

22/60

Wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

14/60

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o. a dokumentacja podatkowa

11/56

Wynagrodzenie za zrzeczenie się prawa użytkowania nieruchomości

13/62

Wypłata dywidendy przez spółkę komandytowo-akcyjną z zysku wypracowanego przed 1 stycznia 2014 r.

3/63

Zakończenie roku podatkowego spółki z o.o. na skutek rozpoczęcia procesu jej likwidacji

10/56

Zaliczka na podatek w uproszczonej formie

19/59

Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

3/58

Zaliczki pobrane przez wspólnika w trakcie roku i przekraczające jego udział w zysku spółki

7/60

Zbycie "członkostwa" w spółce jawnej

9/58

Zbycie nieruchomości nabytej na podstawie umowy o dożywocie

10/60

Zbycie nieruchomości nabytej w spadku i w drodze podziału

22/58

Zeznanie zleceniobiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

7/64

Zmiana formy opodatkowania - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

17/61

Zmiana kursu waluty nie wpływa na koszty nabycia mieszkania kupionego za kredyt walutowy

18/61

Zobowiązanie podatkowe spadkodawcy ustala urząd skarbowy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

11/61

Zorganizowana część przedsiębiorstwa

12/56

Zwolnienie od podatku grup producentów rolnych

8/61

Zwolnienie stowarzyszenia od podatku dochodowego

21/62

Zysk wypracowany przez spółkę kapitałową wypłacony wspólnikowi po przekształceniu tej spółki - interpretacja organu podatkowego

21/63

11. Czytelnicy pytają
Alimenty - zwolnienie od podatku

19/67

Brak przychodów nie pozbawia podatnika możliwości rozliczenia straty

5/64

Czy nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu przez akcjonariusza generuje przychód w spółce?

3/65

Czy osobom przekazującym odpłatnie urządzenia gmina powinna wystawić PIT-8C?

5/67

Czy rolnik świadczący usługi agroturystyczne obowiązany jest wystawiać rachunki?

14/66

Czy ryczałt ewidencjonowany pozbawia prawa do wspólnego opodatkowania małżonków?

23/67

Czy stratę z lat ubiegłych można odliczyć w dowolnej wysokości?
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Czy wspólnota mieszkaniowa składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego?

24/64

Czy wydatek na zapewnienie noclegu audytorowi można uznać za koszt podatkowy?

16/63

Darowizna samochodu całkowicie zamortyzowanego

2/63

Data sprzedaży na fakturze nie ma wpływu na moment potrącenia kosztu

9/63

Diety za czas zagranicznej podróży służbowej

16/64

Dochody szkoły przeznaczone na cele statutowe - zwolnienie z CIT

15/65

Dochody wspólnoty mieszkaniowej z wpłat wnoszonych przez właścicieli lokali użytkowych

14/64

Dodatkowe wynagrodzenie pełnomocnika

18/64

Dodatkowy odpis na ZFŚS
Dostawa towaru do klienta - moment powstania przychodu
Dotacja na pokrycie kosztów podłączenia nieruchomości do kanalizacji

2/63
17/64
6/66

Działalność gospodarcza a kwota zmniejszająca podatek

10/66

Działalność prowadzona indywidualnie i w spółce jawnej

21/66

Dzień Dziecka w firmie

10/64

Dzierżawa gruntów rolnych a przychody podatkowe

14/63

Faktura wystawiona na pracownika a koszty uzyskania przychodów

16/63

Indywidualna stawka amortyzacyjna
Jakich podmiotów dotyczą przepisy o "cienkiej kapitalizacji"?

2/65
19/66

Kara umowna jest przychodem w dacie otrzymania

9/65

Kiedy CIT-8 należy złożyć w wersji elektronicznej?

4/63

Kiedy kwota zwiększenia odpisu na ZFŚS będzie kosztem podatkowym?

1/65

Kiedy opłaty za media nie są przychodem wynajmującego?

23/66

Kontrakt menedżerski nie wyklucza opłacania podatku liniowego

14/65

Korekta kosztów po likwidacji działalności
Koszt przejazdu taksówką do miejsca świadczenia usług
Koszt utrzymania nieużytkowanego budynku

4/64
11/65
7/65

Koszty bezskutecznej egzekucji poniesione przez wierzyciela

17/66

Koszty eksploatacji samochodów oddanych w najem

13/66

Koszty gdy pracownik nie świadczył pracy

2/65

Koszty monitoringu pomieszczeń przeznaczonych na pozarolniczą działalność gospodarczą

11/66

Koszty noclegów w zagranicznej podróży służbowej

15/63

Koszty podróży i noclegów zleceniobiorcy ponoszone przez zleceniodawcę

21/65

Koszty podróży radcy prawnego
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Koszty polikwidacyjnej sprzedaży samochodu sfinansowanego dotacją
Koszty pomocy prawnej w sporze z byłym pracownikiem
Koszty poniesione w związku z udziałem w imprezach targowych
Koszty pracownicze w zeznaniu podatkowym
Koszty ubezpieczenia od niezdolności do pracy
Koszty utrzymania klubu dziecięcego

24/63
5/65
12/65
6/65
18/65
9/66

Koszty z tytułu diet przysługujących za soboty i niedziele

20/64

Koszty związane z pracownikami "wynajętymi" od agencji pracy tymczasowej

20/63

Które przychody do PIT-11?

3/67

Kurs waluty stosowany do przeliczenia wydatku udokumentowanego duplikatem faktury

24/62

Mandat za nieprzestrzeganie przepisów nie jest kosztem podatkowym

14/63

Moment nabycia mieszkania w drodze spadku

15/66

Moment odliczania składek ZUS

20/65

Moment powstania przychodu z najmu, którego źródłem jest działalność gospodarcza podatnika CIT

3/65

Moment ujęcia kary umownej w kosztach uzyskania przychodów

1/66

Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na usługi monitoringu

5/66

Możliwość przekazania CIT-8 za 2014 r. w wersji papierowej

1/65

Możliwość wpłacania zaliczek kwartalnych przez spółkę z o.o. rozpoczynającą działalność

18/63

Nagroda wygrana w konkursie organizowanym przez kontrahenta

10/63

Nieoprocentowana pożyczka między osobami prywatnymi

12/66

O kontynuowaniu wybranej formy opodatkowania nie informuje się urzędu skarbowego

3/67

Obciążenie kosztów podatkowych odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

17/64

Oddanie nieruchomości do nieodpłatnego używania

6/64

Odliczanie straty w trakcie roku i w CIT-8

11/64

Odpisy aktualizujące wartość należności jako koszty uzyskania przychodów

19/64

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

9/64

Odsetki od nieterminowo opłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych nie są kosztem uzyskania przychodów

23/64

Odsetki od podatku od nieruchomości nie stanowią kosztu podatkowego

15/63

Odsetki za nieterminowe uiszczanie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

4/63

Odsprzedaż rzeczy nabytych w spadku

21/67

Opłata drogowa jako koszt uzyskania przychodów

22/64

Opłata za uzyskanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu

20/64

Opłaty leasingowe w okresie przerwy w użytkowaniu przedmiotu leasingu

17/66

Opłaty pobrane przez bank w związku z realizacją tytułów egzekucyjnych a koszty podatkowe

12/64
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Opłaty przyłączeniowe - moment potrącenia kosztu

4/65

Opodatkowanie diet wypłacanych radnym

16/66

Opodatkowanie dochodu ze sprzedaży rzeczy otrzymanej nieodpłatnie

20/63

Opodatkowanie przychodów z usług typu cashback

4/66

PIT złożony do urzędu skarbowego w trakcie 2014 r. nie musi być ponownie złożony w wersji elektronicznej

3/66

Podatek liniowy nie pozbawia prawa do uiszczania kwartalnych zaliczek

24/65

Podatek od nieruchomości jako koszt podatkowy

22/65

Podatek w spółce postawionej w stan likwidacji

7/66

Podatek zryczałtowany od przychodów nierezydenta w deklaracji PIT-8AR
Podmioty powiązane poprzez wspólnego udziałowca

15/65
3/66

Podróż służbowa osoby współpracującej

13/67

Podstawa opodatkowania przy wynagrodzeniu zawierającym VAT

11/64

Potrącenie kosztów remontu środka trwałego

8/64

Prywatna pożyczka zaciągnięta na potrzeby firmowe

8/64

Przedawniona wierzytelność

2/64

Przedawnione należności nie są kosztem podatkowym

21/64

Przedsiębiorca może wykonać zlecenie poza działalnością

18/66

Przejazd do pracy służbowym samochodem - skutki podatkowe po stronie pracownika

23/65

Przychody rolnika

11/67

Przychody ze zbycia akcji rozlicza się w PIT-38

23/66

Przychód podatkowy z refakturowania kosztów mediów
Przychód z tytułu zwrotu kosztów sądowych
Rabaty wpływające na zmniejszenie bieżących przychodów

6/66
11/63
5/65

Reklama firmy na majowym festynie

10/65

Rozliczenie zakupów dokonanych u współmałżonka

22/66

Różnice kursowe od przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym

5/66

Ryczałt od kaucji pobranej w związku z rozwiązaniem umowy najmu

4/65

Ryczałt od przychodów z najmu lokalu użytkowego

21/67

Składki członkowskie na rzecz izby samorządu zawodowego opłacane za pracowników

16/65

Składki członkowskie stowarzyszenia a dochody zwolnione od podatku

20/66

Skutki orzeczenia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną u małżonków rozliczających się wspólnie

17/67

Skutki podatkowe umorzenia odsetek z tytułu nieterminowej płatności za nabyte towary

12/63

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

13/65
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Sprzedaż zakładowego obiektu socjalnego

12/65

Strata z tytułu likwidacji środka trwałego

13/66

Sukcesja podatkowa po podziale spółki

9/63

Środki finansowe otrzymane na utworzenie funduszu założycielskiego

7/67

Termin na złożenie zawiadomienia o wyborze kwartalnych zaliczek przez spółkę z o.o.

22/64

Ulepszenie leasingowanego urządzenia

23/64

Umorzenie przez gminę zaległego czynszu nie generuje przychodu

8/66

Uregulowanie zobowiązania w formie rzeczowej

12/63

Ustalenie daty powstania przychodu w przypadku wystawienia faktury przed wykonaniem usługi

14/62

Wpłaty na PFRON

6/64

Wydatki na kondolencje i wieńce pogrzebowe jako koszty podatkowe

19/66

Wydatki na napoje dla pracowników

14/62

Wydatki na remont są kosztem podatkowym

11/65

Wydatki na świąteczne prezenty dla kontrahentów są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów

24/62

Wydatki na eksploatację samochodu wykupionego z leasingu

15/64

Wydatki poniesione na opłacenie pracownikom kursu prawa jazdy

13/64

Wydatki poniesione na uzyskanie certyfikatu jakości ISO

10/63

Wydatki poniesione przez pracodawcę na sfinansowanie pracownikowi kursu języka obcego

11/63

Wydatki związane z pełnieniem funkcji członka zarządu

21/64

Wydatki związane z zaniechaną inwestycją

9/67

Wymiana punktów lojalnościowych na bilety lotnicze - skutki podatkowe

19/65

Wynagrodzenie byłego małżonka wspólnika spółki jest kosztem uzyskania przychodów

10/65

Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej

7/65

Wyższa zaliczka na podatek od wynagrodzeń pracownika

15/66

Zakup poczęstunku na narady i zebrania pracownicze

13/64

Zakup sprzętu AGD do pokoju socjalnego

17/65

Zakup używanego samochodu osobowego o wartości przewyższającej 20.000 euro

18/63

Zaliczka na poczet wypłaty wynagrodzenia
Zaliczka na podatek według 18% czy 32% stawki podatku?
Zaliczki na podatek opłacane kwartalnie

7/66
20/65
5/64

Zasady opodatkowania wspólników spółki komandytowej z udziałem spółki z o.o.

16/65

Zasiłek macierzyński to przychód z innych źródeł

12/66

Zawiadomienie organu podatkowego o wyborze roku podatkowego

22/63

Zwiększenie stawki podatku dochodowego w trakcie roku
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Zwolnienie od podatku dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi
Zwrot składki zdrowotnej

18/65
7/67

12. Terminarz podatnika i płatnika
Terminarz podatnika i płatnika - luty 2015 r.

2/66

Terminarz podatnika i płatnika - marzec 2015 r.

4/67

Terminarz podatnika i płatnika - kwiecień 2015 r.

6/67

Terminarz podatnika i płatnika - maj 2015 r.

8/67

Terminarz podatnika i płatnika - czerwiec 2015 r.

10/67

Terminarz podatnika i płatnika - lipiec 2015 r.

12/67

Terminarz podatnika i płatnika - sierpień 2015 r.

14/67

Terminarz podatnika i płatnika - wrzesień 2015 r.

16/67

Terminarz podatnika i płatnika - październik 2015 r.

18/67

Terminarz podatnika i płatnika - listopad 2015 r.

20/67

Terminarz podatnika i płatnika - grudzień 2015 r.

22/67

Terminarz podatnika i płatnika - styczeń 2016 r.

24/66
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