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SPIS TREŚCI
Przegląd Podatku Dochodowego

za 2015 r.
1. Temat numeru

2. Zmiany przepisów prawnych

3. PIT i CIT 2014 - rozliczenie roczne

4. Przychody i koszty w firmie

5. Rozliczanie podatku przez płatnika

6. Majątek trwały

7. Vademecum przedsiębiorcy

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

9. Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe

10. Inne zagadnienia podatkowe

11. Czytelnicy pytają

12. Terminarz podatnika i płatnika

UWAGA! Oznaczenia ujęte po prawej stronie spisu treści oznaczają:
x/ - numer wydania, /x - numer strony

Przykładowo: 15/4 - to czwarta strona w wydaniu nr 15 z 2015 r.

http://www.sgk.gofin.pl/n,3778.html
http://www.gofin.pl
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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 1/8

Moment potrącenia kosztów bezpośrednio związanych z przychodami - interpretacja Ministra Finansów 13/10

Nagrody i premie wypłacone z zysku są kosztem podatkowym - uchwała siedmiu sędziów NSA 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

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188446,brak-obowiazku-zaplaty-wynagrodzenia-nie-rodzi-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188446,brak-obowiazku-zaplaty-wynagrodzenia-nie-rodzi-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188446,brak-obowiazku-zaplaty-wynagrodzenia-nie-rodzi-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4015,189495,czy-wydatki-na-alkohol-moga-byc-kosztem-uzyskania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4015,189495,czy-wydatki-na-alkohol-moga-byc-kosztem-uzyskania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4015,189495,czy-wydatki-na-alkohol-moga-byc-kosztem-uzyskania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4069,191789,czy-zapewnienie-bezplatnego-noclegu-pracownikowi-powoduje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4069,191789,czy-zapewnienie-bezplatnego-noclegu-pracownikowi-powoduje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4069,191789,czy-zapewnienie-bezplatnego-noclegu-pracownikowi-powoduje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4069,191789,czy-zapewnienie-bezplatnego-noclegu-pracownikowi-powoduje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4089,192819,deklaracje-pit-6pit-6l-na-2016-r-wyjasnienie-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4089,192819,deklaracje-pit-6pit-6l-na-2016-r-wyjasnienie-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4089,192819,deklaracje-pit-6pit-6l-na-2016-r-wyjasnienie-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4069,191785,firmowe-przychody-z-nieodplatnych-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4069,191785,firmowe-przychody-z-nieodplatnych-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4069,191785,firmowe-przychody-z-nieodplatnych-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4075,192087,jak-uniknac-mozolnych-korekt-kosztow-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4075,192087,jak-uniknac-mozolnych-korekt-kosztow-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4075,192087,jak-uniknac-mozolnych-korekt-kosztow-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4177,195908,kwalifikacja-podatkowa-niedoborow-i-nadwyzek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4177,195908,kwalifikacja-podatkowa-niedoborow-i-nadwyzek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4177,195908,kwalifikacja-podatkowa-niedoborow-i-nadwyzek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4116,193783,limity-podatkowe-na-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4116,193783,limity-podatkowe-na-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4116,193783,limity-podatkowe-na-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4104,193179,minister-finansow-zmienia-z-urzedu-interpretacje-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4104,193179,minister-finansow-zmienia-z-urzedu-interpretacje-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4104,193179,minister-finansow-zmienia-z-urzedu-interpretacje-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3751,183425,ministerstwo-finansow-wyjasnilo-ze-naleznosci-za-jazdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3751,183425,ministerstwo-finansow-wyjasnilo-ze-naleznosci-za-jazdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3751,183425,ministerstwo-finansow-wyjasnilo-ze-naleznosci-za-jazdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3751,183425,ministerstwo-finansow-wyjasnilo-ze-naleznosci-za-jazdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4028,189953,moment-potracenia-kosztow-bezposrednio-zwiazanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4028,189953,moment-potracenia-kosztow-bezposrednio-zwiazanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4028,189953,moment-potracenia-kosztow-bezposrednio-zwiazanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4054,190997,nagrody-i-premie-wyplacone-z-zysku-sa-kosztem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4054,190997,nagrody-i-premie-wyplacone-z-zysku-sa-kosztem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4054,190997,nagrody-i-premie-wyplacone-z-zysku-sa-kosztem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3948,186692,niesciagalna-wierzytelnosc-jako-koszt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3948,186692,niesciagalna-wierzytelnosc-jako-koszt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3948,186692,niesciagalna-wierzytelnosc-jako-koszt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3751,183421,obowiazek-zlozenia-przez-internet-formularzy-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3751,183421,obowiazek-zlozenia-przez-internet-formularzy-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3751,183421,obowiazek-zlozenia-przez-internet-formularzy-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3962,187463,opodatkowanie-dochodu-z-umorzenia-udzialow-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3962,187463,opodatkowanie-dochodu-z-umorzenia-udzialow-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3962,187463,opodatkowanie-dochodu-z-umorzenia-udzialow-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3971,187717,opodatkowanie-dochodu-z-umorzenia-udzialow-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3971,187717,opodatkowanie-dochodu-z-umorzenia-udzialow-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3971,187717,opodatkowanie-dochodu-z-umorzenia-udzialow-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188444,po-otrzymaniu-rabatu-potransakcyjnego-podatnik-nie-musi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188444,po-otrzymaniu-rabatu-potransakcyjnego-podatnik-nie-musi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188444,po-otrzymaniu-rabatu-potransakcyjnego-podatnik-nie-musi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188445,posredni-koszt-mozna-rozliczyc-dla-celow-podatkowych-inaczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188445,posredni-koszt-mozna-rozliczyc-dla-celow-podatkowych-inaczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188445,posredni-koszt-mozna-rozliczyc-dla-celow-podatkowych-inaczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4150,195068,premie-i-nagrody-wyplacone-z-dochodu-po-opodatkowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4150,195068,premie-i-nagrody-wyplacone-z-dochodu-po-opodatkowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4150,195068,premie-i-nagrody-wyplacone-z-dochodu-po-opodatkowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4141,194443,przejscie-w-2016-r-z-podatkowej-na-rachunkowa-metode.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4141,194443,przejscie-w-2016-r-z-podatkowej-na-rachunkowa-metode.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4141,194443,przejscie-w-2016-r-z-podatkowej-na-rachunkowa-metode.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4150,195061,przeksztalcenie-spolki-z-oo-w-spolke-komandytowa-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4150,195061,przeksztalcenie-spolki-z-oo-w-spolke-komandytowa-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4150,195061,przeksztalcenie-spolki-z-oo-w-spolke-komandytowa-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4177,195913,rezygnacja-z-metody-bilansowej-ustalania-roznic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4177,195913,rezygnacja-z-metody-bilansowej-ustalania-roznic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4177,195913,rezygnacja-z-metody-bilansowej-ustalania-roznic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4116,193779,rozliczanie-w-kosztach-firmowych-zakupu-paliwa-do-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4116,193779,rozliczanie-w-kosztach-firmowych-zakupu-paliwa-do-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4116,193779,rozliczanie-w-kosztach-firmowych-zakupu-paliwa-do-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4141,194444,rozliczenie-roznic-kursowych-po-przejeciu-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4141,194444,rozliczenie-roznic-kursowych-po-przejeciu-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4141,194444,rozliczenie-roznic-kursowych-po-przejeciu-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3998,188884,skutki-podatkowe-wykorzystywania-firmowych-aut-do-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3998,188884,skutki-podatkowe-wykorzystywania-firmowych-aut-do-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3998,188884,skutki-podatkowe-wykorzystywania-firmowych-aut-do-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4089,192815,spolka-komandytowa-daje-mozliwosci-uzyskania-korzysci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4089,192815,spolka-komandytowa-daje-mozliwosci-uzyskania-korzysci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4089,192815,spolka-komandytowa-daje-mozliwosci-uzyskania-korzysci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3792,185224,strata-podatkowa-lub-zerowy-podatek-nie-wyklucza-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3792,185224,strata-podatkowa-lub-zerowy-podatek-nie-wyklucza-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3792,185224,strata-podatkowa-lub-zerowy-podatek-nie-wyklucza-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4028,189949,swiadczenie-urlopowe-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4028,189949,swiadczenie-urlopowe-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4028,189949,swiadczenie-urlopowe-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188447,tresc-sprawozdania-o-przeznaczeniu-darowizny-na-dzialalnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188447,tresc-sprawozdania-o-przeznaczeniu-darowizny-na-dzialalnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3983,188447,tresc-sprawozdania-o-przeznaczeniu-darowizny-na-dzialalnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3769,184151,trudne-problemy-podatkowe-dotyczace-pit-i-cit-ktore-zostaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3769,184151,trudne-problemy-podatkowe-dotyczace-pit-i-cit-ktore-zostaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3769,184151,trudne-problemy-podatkowe-dotyczace-pit-i-cit-ktore-zostaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3933,186337,trybunal-konstytucyjny-orzekl-w-sprawie-amortyzacji-prawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3933,186337,trybunal-konstytucyjny-orzekl-w-sprawie-amortyzacji-prawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3933,186337,trybunal-konstytucyjny-orzekl-w-sprawie-amortyzacji-prawa.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3778.html
http://www.gofin.pl
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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 24/12

Krótka sprzedaż w ustawie o PIT i ustawie o CIT 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 5/11

Nowelizacja przepisów o opodatkowaniu przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 21/12

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym w związku z uchwaleniem nowego prawa restrukturyzacyjnego 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
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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 9/39

Niezłożenie PIT-28 przy zawieszonej działalności 11/42
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Zwolnienie od podatku dochodów z gospodarki zasobami mieszkaniowymi 18/65

Zwrot składki zdrowotnej 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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