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1. Koniecznie przeczytaj
Bezpłatna aplikacja JPK - komunikat Ministerstwa Finansów

32/4

Błąd formalny faktury umożliwia odliczenie VAT pomimo braku dokumentu korygującego - wyrok NSA

7/4

Broszura informacyjna i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK_VAT

33/4

Czy dla celów podatku dochodowego motocykl jest samochodem osobowym?

14/5

Czy instytucja czynnego żalu pozostanie?

28/5

Czy status przedsiębiorcy na potrzeby JPK należy ustalać po zakończeniu każdego roku?

28/4

Czy wystawienie faktury zwalnia z obowiązku ewidencji transakcji w kasie rejestrującej? - interpretacja organu podatkowego

25/4

Deklarację VAT za grudzień (IV kwartał) 2015 r. należy złożyć do "nowego" urzędu skarbowego - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

1/4

Do jakich zaległości ma zastosowanie podwyższona stawka odsetek za zwłokę?

5/4

Faktury zakupu nie będą przekazywane w formacie JPK - komunikat Ministerstwa Finansów

23/4

JPK w świetle wyjaśnień organów podatkowych

34/6

Jakie podmioty w 2017 r. zmienią urząd skarbowy?

32/6

Jakie składki na ubezpieczenie samochodów osobowych zalicza się do kosztów podatkowych w limitowanej wysokości?

14/4

Jednolity Plik Kontrolny - kto i od kiedy musi stosować?

18/4

Jednolity Plik Kontrolny - wyjaśniamy problemy związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy

20/4

Każdy podmiot może być zobowiązany do zapłaty podatku bankowego - komunikat Ministerstwa Finansów

25/4

Kompensata a koszty podatkowe w 2017 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

31/4

Konstytucja Biznesu, czyli wolność gospodarcza w praktyce

34/4

Korekta VAT dokonywana przy sprzedaży samochodu osobowego - nowy kalkulator Gofinu

15/4

Koszty noclegu sfinansowane oddelegowanym pracownikom - Minister Finansów zmienia stanowisko organów podatkowych

21/4

Limity na 2017 r.

30/4

Minister Finansów zmienia zdanie w sprawie rozliczania VAT od świadczeń dla pracowników

13/4

Nagrody i premie wypłacone pracownikom z dochodu po opodatkowaniu są kosztem podatkowym - kolejna uchwała NSA

8/4

Nieodpłatne świadczenia od członków rodziny - skutki w PIT

14/4

Odliczanie VAT a termin przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu - wyrok WSA

16/4

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego

17/4

Od wyżywienia ponad limit diety należy pobrać podatek dochodowy - wyrok NSA

36/5

Organ podatkowy może żądać złożenia wyjaśnienia przyczyny korekty deklaracji

12/5

Organy podatkowe zmieniają zdanie w sprawie korygowania VAT od sprzedaży paragonowej

4/4

Organy podatkowe zmieniają zdanie w sprawie rozliczania VAT od mediów związanych z wynajmowanym lokalem

2/4

Paliwo zużywane na przejazdy pracownika z domu do firmy i z powrotem bez PIT

24/4

Parkowanie samochodu poza siedzibą firmy a odliczanie VAT - kolejny korzystny wyrok WSA

23/5
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Pierwsze zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT - już od 1 stycznia 2017 r.

19/4

Podatek od nieruchomości w spółce cywilnej - interpretacja ogólna Ministra Finansów

33/6

Podatek od sprzedaży detalicznej zostanie zawieszony

28/4

Podatkowe rozliczenie faktury korygującej wystawionej w 2015 r. - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

9/4

Podatnik nie może wybierać, z jakiego źródła przychodów odliczy składki ZUS, aby skorzystać z wyższej ulgi na dziecko

12/5

Podróże członków zarządu i rad nadzorczych - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

35/4

Przeliczanie kosztów wyrażonych w walucie obcej - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

22/4

Rozliczenie kosztów podróży służbowych przedsiębiorcy - Ministerstwo Finansów wyjaśnia

26/4

Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika - interpretacja ogólna Ministra Finansów

6/5

Ryczałt za jazdy lokalne jest jednak u pracowników przychodem ze stosunku pracy

12/4

Ryczałt za jazdy lokalne jest przychodem pracownika - interpretacja zmieniająca Ministra Finansów

18/5

Ryczałt za używanie służbowego samochodu do celów prywatnych obejmuje także wartość paliwa - wyrok WSA

6/4

Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych

5/4

Skanowanie faktur i ich przechowywanie w formie elektronicznej - interpretacja organu podatkowego

27/4

Termin przekazywania informacji o ewidencji VAT w formie JPK

32/4

Transakcje przekraczające 15.000 zł - ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów w 2017 r.

32/5

Udzielanie pracownikom pożyczek poza podatkiem bankowym - interpretacja ogólna Ministra Finansów

11/4

Wdrażanie Jednolitego Pliku Kontrolnego - komunikat Ministerstwa Finansów

29/4

Zmiana stanowiska Ministra Finansów w sprawie stosowania JPK przez nieprzedsiębiorców - interpretacja ogólna

19/4

Zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia w trakcie podróży służbowej ponad limit diety a przychód pracownika - wyrok WSA
Zwrot pracownikowi kosztów za jazdy lokalne nie powoduje powstania przychodu - interpretacja organu podatkowego

3/4
10/4

2. Informacje o nowych przepisach
Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach - projekt ustawy
Deklarację VAT-14 można składać drogą elektroniczną bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Doprecyzowano przepisy dotyczące 70% podatku od odszkodowań i odpraw dla kadry zarządzającej spółek Skarbu Państwa
Dotacja przeznaczona na wynagrodzenie dyrektorów szkół (przedszkoli) bez zwolnienia z PIT

Działania na rzecz walki z oszustwami podatkowymi - projekt ustawy
Jeden indywidualny rachunek dla wpłaty wszystkich składek do ZUS

Jednolity Plik Kontrolny dla dużych przedsiębiorców od 1 lipca 2016 r.
Jednolity tekst ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - projekt ustawy w Sejmie

Kolejne zmiany w Ordynacji podatkowej opublikowane
Kwota wolna od podatku bez zmian w 2016 i 2017 r. - projekt nowelizacji ustawy o PDOF
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Limit odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe na 2016 r.

1/10

Najważniejsze zmiany w Ordynacji podatkowej w 2016 r.

1/5

Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - od 1 stycznia 2017 r.

35/7

Nowelizacja przepisów o zwrocie VAT od importu towarów związana ze zmianami w prawie celnym

26/6

Nowe przepisy dotyczące delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

20/9

Nowe rozporządzenia dotyczące podatku od spadków i darowizn

1/9

Nowe wzory informacji podatkowych

2/7

Nowe wzory zeznań i załączników (PIT)

12/6

Nowe zasady potwierdzania warunków zatrudnienia przed dopuszczeniem do pracy

20/10

Nowe zwolnienie w ustawie o PDOF

34/10

Nowy podatek od sprzedaży detalicznej - od 1 września 2016 r.

24/4

"Nowy" podatek od sprzedaży detalicznej - projekt ustawy

6/6

Nowy projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

17/6

Nowy termin na potwierdzenie warunków zatrudnienia - projekt nowelizacji Kodeksu pracy

9/6

Nowy wzór deklaracji importowej

26/6

Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

2/6

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP

35/8

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

18/8

Określono elektroniczny sposób przesyłania deklaracji na podatek od środków transportowych

3/9

Określono nowe wzory deklaracji VAT

23/7

Określono "nowy" wzór zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej w zakresie PIT

1/9

Określono wzór deklaracji na podatek od sprzedaży detalicznej

26/7

Określono wzór deklaracji na tzw. podatek bankowy

7/6

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień ze stosowania kas rejestrujących

25/7

Opublikowano jednolity tekst ustawy o rachunkowości

22/7

Opublikowano listę podmiotów i przedsięwzięć niepodlegających faktycznemu opodatkowaniu

1/10

Opublikowano nowy KSR nr 10

26/7

Opublikowano rozporządzenie w sprawie minimalnej wartości zakupów dla TAX-FREE

13/6

Opublikowano rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych

2/6

Opublikowano tekst jednolity ustawy o VAT oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

17/6

Opublikowano ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawę ją wprowadzającą

36/7

Opublikowano ustawę o działalności innowacyjnej

35/8

Opublikowano ustawę wprowadzającą tzw. podatek bankowy, nowelizującą również ustawę o CIT
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Opublikowano zmiany m.in. w ustawie o VAT dotyczące obrotu paliwami

22/5

Opublikowano zmiany ustaw o podatku dochodowym

29/4

Opublikowano zmiany w Ordynacji podatkowej
Opublikowano zmiany w PKPiR

3/7
12/6

Opublikowano zmiany w VAT

3/5

Opublikowano zmiany w rozporządzeniu w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę VAT

5/8

Opublikowano zmiany w zakresie ustalania właściwości organów podatkowych

2/5

Planowana nowa minimalna wartość zakupów dla TAX-FREE

4/6

Planowane zmiany stawki VAT na niektóre towary związane z ochroną zdrowia

10/5

Planowane zmiany w VAT

11/5

Planowane zmiany w VAT

17/5

Planowane zmiany w administracji podatkowej

29/6

Planowane zmiany w prawie celnym

12/7

Planowany nowy próg transakcji gotówkowych

6/5

Podatek od sprzedaży detalicznej - zaniechanie jego poboru, obowiązek złożenia deklaracji oraz nowelizacja ustawy

31/5

Podatek od środków transportowych - zmiana rozporządzenia w sprawie deklaracji składanych elektronicznie

28/6

Poselski projekt zmian ustawy o PIT

25/8

Projekt Ministerstwa Finansów wprowadzający 15% CIT dla małych podatników

8/5

Projektowane zmiany w przepisach o VAT

29/5

Projekt przepisów o systemie monitorowania przewozu towarów

34/9

Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od sprzedaży detalicznej

30/11

Projekty zmian ustawy o rachunkowości, KRS oraz o biegłych rewidentach i ich samorządzie

33/7

Projekt zmian ustawy o PDOF w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów

27/6

Projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie PKPiR

7/7

Projekt zmian w ustawach o podatku dochodowym związany ze wsparciem innowacyjności firm

10/5

Przedłużono termin składania JPK_VAT podmiotom z sektora finansów publicznych

26/5

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej 15% stawkę podatku CIT

20/8

Rozporządzenia dostosowujące przepisy o VAT i akcyzie do Unijnego Kodeksu Celnego

22/6

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji

25/7

Stawka godzinowa przy umowach zlecenia i o świadczenie usług od 1 stycznia 2017 r.

25/6

Stawki karty podatkowej na 2017 r.

35/7

Stawki podatku od środków transportowych na 2017 r.

31/7

Świadczenie wychowawcze (500+) zwolnione z PIT
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Traci moc rozporządzenie dotyczące zapłaty VAT z tytułu importu towarów

23/8

Trwają prace nad zmianami przepisów w zakresie ulg podatkowych na działalność innowacyjną

32/10

Ubezpieczenie rolnika w KRUS w razie wykonywania umowy zlecenia - planowane zmiany w przepisach

31/6

Uchwalono ustawę o centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego

27/5

Uchwalono zmiany w Ordynacji podatkowej

16/6

Ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r.

28/5

Ustawa o centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego - opublikowana

29/5

Ustawa o centralizacji rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego uchwalona przez Sejm

24/6

Więcej przedsiębiorców na podatkowej księdze i inne przewidywane ułatwienia

19/5

Więcej zwolnień z PIT dla osób bezrobotnych

7/6

Właściwość organu podatkowego w sprawie odroczenia terminu do złożenia informacji o ewidencji VAT w formie JPK

35/7

Wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. - opublikowana

30/7

Zaniechanie poboru podatku dochodowego z tytułu umów offsetowych

19/6

Zaniechano poboru PIT od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych w ramach promocji zatrudnienia

33/8

Zaniechano poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z nieodpłatnych szkoleń w zakresie m.in. opieki paliatywnej

1/9

Zmiana przepisów o pracach wzbronionych kobietom

23/9

Zmiana rozporządzenia akcyzowego

34/9

Zmiany w Ordynacji podatkowej i w przepisach wykonawczych

21/6

Zmiany w PIT, CIT i Ordynacji podatkowej

35/4

Zmiany w VAT przyjęte przez Radę Ministrów

32/7

Zmiany w formularzach CIT związane z odliczaniem kosztów na działalność badawczo-rozwojową

9/5

Zmiany w odsetkach w 2016 roku

5/5

Zmiany w opodatkowaniu sprzedaży żywności
Zmiany w prawie celnym uchwalone

36/7
20/10

Zmiany w przepisach dotyczących limitu płatności gotówkowych - od 1 stycznia 2017 r.

18/6

Zmiany w ustawach o PDOF i PDOP

30/8

Zmiany w ustawie o PDOP wprowadzone ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

22/6

Zmiany w ustawie o VAT uchwalone przez Sejm

34/9

Zmiany w ustawie o VAT uchwalone przez Sejm

36/6

Zmiany w ustawie o VAT związane z nowelizacją prawa celnego

25/7

Zmieniono rozporządzenie w sprawie zwolnień z VAT

23/9

Zwolnienie z PIT jednorazowego dodatku pieniężnego dla niektórych emerytów i rencistów
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3. Zagadnienia opracowane kompleksowo
Aport środka trwałego do spółki z o.o. - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa u wnoszącego

13/7

Delegacja członków zarządu spółki kapitałowej - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

17/7

Dowóz pracownika do pracy - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa

34/10

Dywidenda pieniężna - rozliczenie w spółce wypłacającej oraz u udziałowców

14/8

Eksport towarów - wycena dla celów podatkowych i księgowych

24/14

Faktury/paragony dokumentujące zakupy za granicą - podatki i ewidencja księgowa

21/17

Firmowy samochód wykorzystywany do celów prywatnych pracownika - VAT, PIT, CIT

28/6

Korekta kosztów w 2016 r. - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

6/6

Korekta nadpłaconych składek ZUS

18/8

Korekta sprzedaży w 2016 r. - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

5/9

Monit/wezwanie do zapłaty a VAT, podatek dochodowy oraz ewidencja księgowa

12/8

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

12/12

Nagrody/premie dla pracowników wypłacone z zysku netto - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

15/10

Nakłady poniesione na cudzej nieruchomości - rozliczenie podatkowe i księgowe

17/17

Obciążenie dłużnika kosztami dochodzenia należności - podstawa prawna, podatki i ewidencja księgowa

22/12

Obowiązki pracodawcy wynikające z rozwiązania umowy o pracę - Prawo pracy, PIT i ZUS

25/13

Obrót opakowaniami zwrotnymi - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

29/12

Odprawa i odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę - wybrane zagadnienia

8/11

Odwrotne obciążenie - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

31/13

Opłacanie podatków i składek ZUS za wspólnika przez spółkę osobową - odpowiedzi MF i ZUS na pytania naszego Wydawnictwa

16/7

Podatkowe i bilansowe rozliczenie zaliczki dla komornika w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów

7/16

Podróże prezesa spółki kapitałowej - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

27/11

Pożyczka otrzymana przez spółkę kapitałową - wybrane zagadnienia

23/10

Prywatny samochód przedsiębiorcy wykorzystywany na potrzeby firmowe i jego sprzedaż

22/7

Przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione w formie aportu do spółki jawnej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa u wnoszącego
i otrzymującego

10/12

Przejazdy autostradami w ramach podróży służbowych przedsiębiorców i pracowników - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja
księgowa

4/13

Przekazanie samochodu do użytkowania kontrahentowi firmy

5/14

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - wybrane kwestie

33/15

Przeniesienie własności nieruchomości za zaległości podatkowe

6/11

Reklamacja towarów - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa u sprzedawcy

27/6

Roczna korekta VAT u podatników wykonujących czynności mieszane
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Rozliczanie rat leasingowych - podatki i ewidencja księgowa

Rozliczenia między uczestnikami wspólnych przedsięwzięć - aspekt podatkowy i bilansowy

Rozliczenie podatkowe i księgowe imprezy jubileuszowej firmy z udziałem pracowników i kontrahentów

32/16

11/9

9/7

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych - aspekt bilansowy i podatkowy

34/15

Rozliczenie transakcji, na poczet której wpłacono zaliczkę - podatki i ewidencja księgowa

28/11

Samochód osobowy udostępniony zleceniobiorcy - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa

20/11

Samochód służbowy przekazany w darowiźnie pracownikowi - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

Sprzedaż (nieodpłatne wydanie) vouchera i jego realizacja
Sprzedaż budynku/lokalu użytkowego - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

Sprzedaż na rzecz kontrahenta krajowego na przełomie lat podatkowych - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Sprzedaż nieruchomości otrzymanej nieodpłatnie - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

Sprzedaż premiowa - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa

11/5

7/8
3/17

2/7
35/14

25/8

Sprzedaż przedsiębiorstwa - regulacje kodeksowe, podatki, Prawo pracy i ZUS

23/15

Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu operacyjnego - aspekt podatkowy i bilansowy

24/10

Sprzedaż środka trwałego pracownikowi po obniżonej cenie - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa

Sprzedaż towarów przez internet na rzecz polskich konsumentów - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Sprzedaż udziałów posiadanych w spółce z o.o. - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

10/6

8/5
14/13

Sprzedaż wierzytelności własnej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

1/17

Świadczenia chorobowe - prawo pracy, składki ZUS, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

1/11

Świadczenie usług na rzecz członka rodziny - rozliczenie podatkowe u usługodawcy i usługobiorcy

26/12

Świadczenie usług po promocyjnej cenie - skutki podatkowe i ujęcie księgowe

32/12

Umowa zlecenia zawarta przez przedsiębiorcę - rozliczenie podatkowo-składkowe

30/12

Usługi budowlane i budowlano-montażowe - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

18/11

Usługi ciągłe - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

15/5

Usługi świadczone przez biura rachunkowe - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

19/11

Użyczenie środka trwałego - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa u użyczającego

15/14

Wycofanie samochodu ze spółki jawnej

21/10

Wydatki na media - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

36/13

Wydatki na noclegi pracowników - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

26/7

Wydatki na przejazdy pracowników taksówkami - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

3/10

Wydatki na wyjazdy pracowników na targi branżowe - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

16/11

Wydatki na wystrój biura - ujęcie podatkowe i księgowe

28/15

Wydatki na zawody sportowe ponoszone przez pracodawcę
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Wydatki poniesione przed przyjęciem do używania przedmiotu najmu - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

4/17

Wydatki świąteczne w firmie - zagadnienia podatkowe, składki ZUS i ewidencja księgowa

36/7

Wynagrodzenie pracownika w walucie obcej - podatek dochodowy, składki ZUS i ewidencja księgowa

30/17

Zakup komputera na potrzeby firmy - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

29/7

Zakup licencji - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

35/8

Zakup paliwa za pomocą karty paliwowej - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

19/7

Zakup usług reklamowych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

31/7

Zakupy produktów od rolników ryczałtowych - rozliczenie podatków, obowiązki u nabywcy i ewidencja księgowa

13/15

Zaliczka na poczet WDT/WNT - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

2/10

Zaliczka na poczet zysku spółki komandytowej - wybrane zagadnienia

5/18

Zamiana nieruchomości - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

9/11

Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy o pracę

20/16

Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie umowy zlecenia

17/10

Zatrudnienie pracownika zamiejscowego - wybrane zagadnienia
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę z o.o.

33/9
13/11

4. Podatek VAT
Błędne zaprogramowanie kasy - korekta VAT

36/23

Brak prawa do odliczenia VAT z faktur dokumentujących fikcyjne dostawy

14/18

Brak zapłaty za faktury zakupowe z poprzednich okresów a zwrot VAT w terminie 25 dni

13/29

Brak zapłaty za sprzedany towar a prawo do obniżenia podstawy opodatkowania VAT - wyrok WSA

22/16

Cena promocyjna nie zawsze wpływa na rozliczenie VAT - wyrok NSA

25/20

Cło i podatek od importu opłacone przez eksportera - rozliczenie podatkowe

30/33

Czy VAT-27 składa sprzedawca, czy nabywca towaru objętego odwrotnym obciążeniem?

17/34

Czy datę doręczenia przesyłki można uznać za datę odbioru faktury korygującej?

20/27

Czy dostawa kaucjonowanych opakowań zwrotnych podlega opodatkowaniu VAT?

9/26

Czy fakturę może wystawiać podmiot trzeci?

21/30

Czy gmina ma prawo stosować dowolną metodę liczenia prewspółczynnika?

27/25

Czy koszty opakowania towaru należy wliczać do podstawy opodatkowania VAT?

17/29

Czy leasingodawca ma obowiązek składać VAT-26?

18/20

Czy można anulować fakturę wysłaną kontrahentowi drogą elektroniczną?

35/26

Czy można odliczyć VAT z faktury dokumentującej zakup paliwa do celów prywatnych pracownika?

8/21

Czy można prowadzić zbiorczą ewidencję sprzedaży?

34/25

Czy można wynająć prywatną nieruchomość na potrzeby własnej jednoosobowej działalności gospodarczej?

27/20
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Czy można żądać wystawienia faktury z tytułu korzystania ze strefy płatnego parkowania?

19/16

Czy na fakturze trzeba podawać datę dostawy/otrzymania zaliczki?

33/24

Czy obrót z najmu nieruchomości należy uwzględniać w limicie zwolnienia podmiotowego z VAT?

1/31

Czy organy podatkowe zmieniły zdanie w sprawie pierwszego zasiedlenia?

17/23

Czy oświadczenie spedytora potwierdza dostarczenie towarów do kontrahenta w ramach WDT?

20/29

Czy podatnik musi posiadać kasę rezerwową?

28/28

Czy podatnik zwolniony z VAT wykazuje WNT?

32/26

Czy sprzedaż majątku prywatnego przez przedsiębiorcę podlega opodatkowaniu VAT?

17/32

Czy środki trwałe należy ująć w remanencie likwidacyjnym, gdy okres ich korekty upłynął? - wyrok TSUE

21/21

Czy świadczone przez nauczyciela usługi nauczania na poziomie wyższym są zwolnione z VAT?

11/17

Czy termin rozliczenia odwrotnego obciążenia zależy od daty otrzymania faktury od kontrahenta?

21/33

Czy ulga na zakup kasy rejestrującej przysługuje, gdy podatnik poszerza grono klientów o osoby prywatne?

9/25

Dane spółki cywilnej na fakturze

5/30

Dokumenty potwierdzające dokonanie WDT

13/22

Dostawa nieruchomości - rezygnacja ze zwolnienia z VAT a prawo do odliczenia VAT przez nabywcę

17/34

Dostawa towarów dokonana w innym kraju UE a VAT

13/28

Dotacje a prewspółczynnik VAT
Elektroniczna forma przechowywania faktur zakupu i sprzedaży

Faktura od leasingodawcy z tytułu podatku od środków transportu - prawo do odliczenia VAT
Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany - rozliczenie podatkowe u nabywcy

Faktury elektroniczne przechowywane w formie papierowej uprawniają do odliczenia VAT - interpretacja organu podatkowego

9/28
30/27

9/23
33/29

9/18

Import usług - rozliczenie VAT

15/22

Informacja dla podmiotów prowadzących skład podatkowy lub zarejestrowanych odbiorców - komunikat Ministerstwa Finansów

30/34

Jaki adres podawać na fakturach - głównego miejsca prowadzenia działalności, czy adres dostawy towaru?

19/20

Jakie dokumenty uprawniają do odliczenia VAT z tytułu importu towarów?

11/19

Jakie usługi należy uznać za związane z nieruchomościami?

23/30

Jakie usługi świadczone przez psychologa są zwolnione z VAT?

11/24

Jak określać nazwę towaru lub usługi na fakturze?

28/25

Jak opodatkować premie pieniężne otrzymywane od kontrahenta zagranicznego?

7/24

Jak sprawdzić, czy kontrahent jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE?

14/21

Jak ustalić moment odbioru faktury na potrzeby terminu odliczenia VAT?

28/24

Kasa fiskalna w biurze rachunkowym
Kiedy dochodzi do pierwszego zasiedlenia? - interpretacja organu podatkowego
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Kiedy do usługi transportu międzynarodowego można stosować stawkę 0% VAT?

Kiedy koszty transportu zwiększają podstawę opodatkowania dostawy towaru?
Kiedy sprzedaż nieruchomości należy uznać za działalność gospodarczą? - wyrok NSA

34/29

6/18
30/25

Kiedy sprzedaż samochodu można opodatkować na zasadzie marży?

2/21

Kiedy stosować prewspółczynnik do odliczania VAT? - zmiany od 1 stycznia 2016 r.

5/26

Kiedy usługa organizacji obozów i kolonii dla dzieci jest opodatkowana 23% stawką VAT?

Kompensata należności a prawo do 25-dniowego terminu zwrotu VAT - wyrok NSA

15/20

4/21

Konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, gdy kasa nie jest używana

24/18

Korekta VAT należnego w sytuacji istnienia powiązań między wierzycielem a dłużnikiem - wyrok NSA

12/18

Korekta VAT przez dłużnika - nowy sposób wykazania w deklaracji

25/25

Korekta VAT w związku z rezygnacją z rozliczania VAT z dniem 1 stycznia 2016 r.

4/26

Korekta deklaracji VAT w 2016 r.

3/25

Korekta deklaracji VAT w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej

14/23

Korekta faktury zawierającej kilka pozycji

25/30

Korekty odliczonego VAT dokonuje się od wartości początkowej środka trwałego - wyrok WSA

11/14

Korzystanie z usług podwykonawców a uznanie świadczenia za kompleksowe

15/19

Kurs waluty do przeliczenia WDT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

27/18

Kwota VAT niezapłacona przez kontrahenta a ulga na złe długi

9/24

Likwidacja spółki z o.o. - skutki w VAT i obowiązki kodeksowe

11/21

Likwidacja szkód po nierzetelnym podwykonawcy a VAT - wyrok NSA

35/23

List przestrzegający podatników uczestniczących w obrocie olejem rzepakowym przed oszustwami w zakresie VAT

16/26

Miejsce złożenia deklaracji VAT po zmianie siedziby (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl

19/27

Minister Finansów zmienił interpretację w sprawie obrotu elektronicznymi bonami pieniężnymi

18/19

Ministerstwo Finansów wyjaśnia zasady rozliczania VAT z zastosowaniem tzw. prewspółczynnika

7/19

Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży z automatu

7/19

Moment powstania obowiązku podatkowego przy umowie faktoringu

16/24

Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu otrzymania premii pieniężnej

27/23

Nabycie usługi od kontrahenta z UE - rozliczenie u podatnika zwolnionego z VAT

29/22

Najem mieszkania przez pracodawcę na cele mieszkaniowe pracowników - wyrok WSA

14/20

Najem prywatny u podatnika prowadzącego inną działalność gospodarczą a VAT

36/27

Nie będzie zmiany stawki VAT na usługi nauki języka obcego

7/29

Nieodpłatne przekazanie towarów kontrahentowi - ustalenie podstawy opodatkowania

16/21

Nowa kwota dla TAX FREE - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

14/31
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O prawie do odliczania VAT od gminnych inwestycji zadecyduje NSA w uchwale

27/16

Obciążenie klienta za przestoje w wykonywaniu usługi a VAT

19/22

Obciążenie najemcy kosztami mediów a VAT

33/25

Obciążenie najemcy za zużycie mediów kwotą ryczałtową - jaka stawka VAT?

21/33

Obciążenie pracownika za używanie samochodu firmowego do celów prywatnych

6/21

Obowiązek podatkowy od otrzymanej zaliczki

13/28

Obowiązek rozliczenia VAT od usługi najmu, gdy najemca opuścił wynajmowany lokal - wyrok WSA

3/24

Obowiązek stosowania kasy rejestrującej, gdy klient płaci kartą płatniczą - niekorzystne stanowisko organów podatkowych

3/26

Obowiązek ujawniania w liście przewozowym danych dostawcy i nabywcy towaru, gdy występuje transakcja trójstronna

17/31

Obrót wirtualną walutą zwolniony z VAT

10/29

Odliczanie 100% VAT od nabycia samochodu przeznaczonego do odsprzedaży - wyrok NSA

32/20

Odliczanie VAT na podstawie prewspółczynnika ustalonego własną metodą - interpretacja organu podatkowego

32/22

Odliczanie VAT od wydatków na samochód ciężarowy (van), który wykorzystywany jest do celów prywatnych pracownika

17/28

Odliczanie VAT od wynajmu przyczepy samochodowej

36/24

Odliczanie VAT od zakupu paliwa do samochodu zastępczego

3/31

Odliczanie VAT od zakupu przyczepy

27/24

Odliczanie VAT od zakupu usług gastronomicznych i hotelowych - interpretacja organu podatkowego

23/21

Odliczanie VAT z faktur zawierających braki formalne - wyrok TSUE

29/17

Odliczenie ulgi na zakup kasy rejestrującej

1/28

Odpowiedzialność solidarna kupującego towary wrażliwe za zaległości w podatku VAT sprzedawcy tych towarów

8/26

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości a VAT

31/28

Opodatkowanie VAT opłat związanych z usługą zakwaterowania - interpretacja organu podatkowego

22/18

Opodatkowanie VAT usług organizacji wycieczek szkolnych przez biuro podróży

4/29

Opodatkowanie dostawy nieruchomości, mimo że transakcja korzysta ze zwolnienia z VAT

10/22

Opodatkowanie usług twórców i artystów

18/25

Organizacja przedstawień artystycznych za granicą

12/25

Organizacja transportu przez trzeciego z kontrahentów a prawo do uproszczonej procedury dla transakcji trójstronnych

10/26

Oświadczenie spedytora o dostarczeniu towaru do kontrahenta unijnego a możliwość zastosowania stawki 0% do WDT - interpretacja
indywidualna

2/19

Otrzymanie towaru nieodpłatnie - skutki w VAT u nabywcy

3/31

Paragon fiskalny jako faktura uproszczona - prawo do odliczenia VAT

Podatkowe rozliczenie faktur korygujących wystawionych po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa do spółki osobowej

29/19

3/29

Polska złoży wniosek do Komisji Europejskiej o zwiększenie limitu zwolnienia z VAT do 200.000 zł

15/18

Pomniejszenie zapłaty o kwotę wykazaną w fakturze korygującej a prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni

26/21
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Pośrednie koszty działalności gospodarczej a prawo do odliczenia VAT

23/26

Potwierdzenie odbioru towaru drogą mailową a stawka VAT 0% dla WDT - interpretacja organu podatkowego

31/20

Powierzenie narzędzia pracy osobie trzeciej w celu świadczenia przez nią usług na rzecz powierzającego

11/18

Powrót do zwolnienia z VAT

24/22

Pozyskiwanie klientów na rzecz agentów ubezpieczeniowych a VAT

20/31

Prawo do obniżenia VAT przy braku podpisu na protokole zwrotu towaru - wyrok NSA

10/16

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych przez oddział spółki zagranicznej - postanowienie TSUE

26/19

Prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych w trakcie zwolnienia chorobowego

13/27

Prawo do odliczenia VAT od wydatków związanych z wypłatą dywidendy - wyrok NSA

9/16

Prawo do odliczenia VAT z faktury, która nie zawiera NIP nabywcy

15/26

Prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT

23/25

Preferencyjne stawki akcyzy dla oleju opałowego a nieterminowe złożenie zestawienia oświadczeń

18/28

Premie pieniężne - rozliczenie VAT

31/25

Prewspółczynnik w zakładzie budżetowym

24/25

Projektowane zmiany w VAT w 2017 r.

33/20

Projektowane zmiany w zakresie odliczania i zwrotu VAT w 2017 r.

31/18

Projektowane zmiany w zakresie zwolnień z VAT w 2017 r.

30/23

Przedłużenie terminu zwrotu VAT dokonane po doręczeniu protokołu kontroli jest nieskuteczne - wyrok WSA

18/18

Przedwczesne wystawienie faktury - skutki w VAT

36/18

Przekazanie klientom prezentów w opakowaniu zbiorczym a VAT

8/21

Przekazanie uczestnikom szkolenia materiałów na płycie CD a kasa fiskalna

7/27

Przemieszczenie towaru z innego kraju UE w ramach przejęcia długu

19/25

Przeniesienie kosztów ubezpieczenia na najemcę/leasingobiorcę samochodu a VAT

21/25

Przeniesienie majątku trwałego z działalności pozarolniczej do rolniczej

15/28

Przepadek kaucji opodatkowany VAT - wyrok WSA

12/16

Przepisy o VAT w świetle regulacji unijnych - sprawy skierowane do TSUE

9/20

Refakturowanie kosztów na kontrahenta zagranicznego

19/23

Refakturowanie kosztu transportu

30/28

Refakturowanie usług kateringowych na kontrahentów krajowych i zagranicznych a VAT

1/26

Reklamacja towaru nabytego w ramach importu

35/28

Rewolucja w VAT - czy pozostanie stawka VAT 0% dla WDT?

12/16

Rezygnacja z usługi, na poczet której wpłacono zaliczkę - skutki podatkowe

20/33

Rozliczanie VAT od mediów

16/15
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Rozliczanie VAT od organizacji imprez dla pracowników, członków ich rodzin oraz byłych pracowników - wyrok NSA

6/15

Rozliczanie VAT od usług budowlanych - interpretacja ogólna MF

12/19

Rozliczanie VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika - zmiany w VAT od 1 stycznia 2016 r.

1/23

Rozliczanie VAT w gminach po centralizacji

11/26

Rozliczanie VAT z zastosowaniem preproporcji

6/25

Rozliczenia między uczestnikami konsorcjum poza VAT

13/20

Rozliczenie VAT, gdy kwota wpłaconych zaliczek przekracza wartość transakcji

31/21

Rozliczenie VAT od zakupu środka trwałego wykorzystywanego także do celów prywatnych

9/21

Rozliczenie VAT u nabywcy, gdy sprzedawca nie zastosował mechanizmu odwrotnego obciążenia

21/27

Rozliczenie VAT z faktury korygującej otrzymanej po sprzedaży samochodu

22/22

Rozliczenie VAT z tytułu importu usługi

25/30

Rozliczenie WNT, gdy sprzedaż została udokumentowana paragonem fiskalnym

2/23

Rozliczenie odwrotnego obciążenia, gdy towar dostarczył kurier

3/32

Rozliczenie usługi wynajmu budynku, gdy faktura wystawiana jest z góry

6/22

Rozpoczęcie działalności w trakcie roku podatkowego a zwolnienie z obowiązku rejestrowania sprzedaży w kasie fiskalnej

32/27

Rozpoczęcie sprzedaży zwolnionej w trakcie roku podatkowego - roczna korekta VAT

35/26

Rozpoznanie WNT nie jest uzależnione od zakwalifikowania transakcji jako WDT przez kontrahenta unijnego - interpretacja organu
podatkowego

4/22

Samochody osobowe nabywane z krajów UE - obowiązki w podatku akcyzowym - komunikat Ministerstwa Finansów

5/31

Sankcje w VAT od 2017 r.

36/20

Skutki powstania zaległości w VAT

25/22

Skutki zakupu wierzytelności w podatku VAT

21/30

Sprawdzenie statusu dłużnika na potrzeby ulgi na złe długi

8/23

Sprzedaż działki zabudowanej a zwolnienie z VAT

34/26

Sprzedaż gruntu na rzecz podmiotu ponoszącego nakłady

31/26

Sprzedaż gruntu zabudowanego budynkami o różnym statusie

14/29

Sprzedaż niewykorzystanego biletu lotniczego a VAT - wyrok TSUE

7/29

Sprzedaż przez internet - ustalenie daty dokonania dostawy

13/24

Sprzedaż samochodu na złom a odwrotne obciążenie VAT

20/26

Sprzedaż samochodu osobowego a obowiązek ewidencji w kasie rejestrującej

24/21

Sprzedaż samochodu przez firmę żony, gdy w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest mąż - jak wystawić fakturę?

15/27

Sprzedaż towarów dla organów władzy publicznej a mechanizm odwrotnego obciążenia - interpretacja indywidualna Ministra Finansów 16/19
Sprzedaż towarów używanych otrzymanych nieodpłatnie - rozliczenie VAT

30/30

Sprzedaż towaru objętego odwrotnym obciążeniem a proporcja

12/24
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Sprzedaż towaru w systemie marży, gdy podatnik nie potrafi wskazać rzeczywistego sprzedawcy - wyrok NSA

1/25

Sprzedaż udziałów firmie zagranicznej - skutki podatkowe

26/24

Stawka VAT 0% dla dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz sił zbrojnych USA

8/28

Stawka VAT dla WDT, gdy nabywca nie jest zarejestrowany na potrzeby VAT UE

28/26

Stawka VAT dla WDT a wykazanie transakcji w informacji podsumowującej - wyrok WSA

36/16

Stawka VAT dla dostaw części do wyrobów medycznych - interpretacja ogólna Ministra Finansów

4/31

Stawka VAT dla usług pośrednictwa związanych z usługami międzynarodowego transportu osób - interpretacja indywidualna Ministra
Finansów

7/28

Stawka VAT na sprzedaż gruntu niezabudowanego

22/27

Stawka VAT na sprzedaż mieszkania z miejscem parkingowym

14/30

Stawka VAT na sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne - interpretacja ogólna Ministra Finansów

21/23

Stawka VAT na usługę transportu drogowego towarów

5/23

Stawka VAT na usługi montażowe w budynkach mieszkalnych - wyrok NSA

2/17

Stawka VAT na wykonanie kompleksowej usługi budowlanej

Stawka VAT na wynajem rusztowań dla podatnika wykonującego usługę na budynku mieszkalnym
Stawki podatku akcyzowego dla oleju opałowego zgodne z Konstytucją RP - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Stosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT w świetle wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

13/18

7/25
36/29

8/16

Stosowanie prewspółczynnika przez jednostki organizacyjne gminy

10/19

Świadczenia na rzecz pracowników finansowane z ZFŚS lub środków obrotowych a VAT

28/21

Termin centralizacji rozliczeń w samorządach przesunięty - komunikat Ministra Finansów

1/22

Termin odliczenia VAT z duplikatu faktury (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

35/24

Termin powstania obowiązku podatkowego, gdy fakturę wystawiono po zakończeniu miesiąca, którego usługa dotyczy

21/32

Termin wykonania dodatkowego badania technicznego samochodu a odliczenie VAT

31/22

Termin zwrotu VAT, gdy podatnik wykazuje jedynie sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem

8/24

Termin zwrotu VAT przy likwidacji działalności gospodarczej (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

15/24

Udokumentowanie otrzymanego odszkodowania

18/25

Udostępnienie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych a stosowanie kasy fiskalnej - interpretacja organu
podatkowego

6/17

Udział pracowników w zagranicznych konferencjach naukowych - ustalenie miejsca świadczenia usług - interpretacja organu
podatkowego

10/18

Ujemna kwota podatku należnego a prawo do zwrotu VAT w terminie 25 dni

24/24

Ulga na złe długi w 2016 r.

2/20

Usługa dostępu do portalu internetowego - VAT należny i przychód podatkowy

18/22

Usługa księgowa rozliczana w okresach rozliczeniowych - moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

23/28

Usługa marketingowa - termin wystawienia faktury

12/23
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Usługa ściągania długów - rozliczenie podatkowe i ujęcie rachunkowe

23/31

Usługi budowlane wykonywane na rzecz polskiego podmiotu na nieruchomości położonej na terenie Unii Europejskiej

6/23

Usługi elektroniczne świadczone na rzecz zagranicznych konsumentów a VAT

29/26

Usługi likwidacji szkód nie podlegają zwolnieniu z VAT - wyrok TSUE

13/21

Usługi medyczne a zwolnienie z VAT

26/25

Usługi montażowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z lokalem użytkowym

13/25

Usługi remontowo-budowlane wykonywane na terenie UE a obowiązek składania informacji podsumowujących

30/29

Usługi wykonywane na nieruchomości położonej na terenie Niemiec na rzecz polskiego podatnika VAT

17/33

Usługi wynajmu powierzchni wystawienniczej na targi

34/31

Ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego, gdy klient dokonuje zapłaty na rachunek powierniczy

4/28

Ustalenie kwoty VAT podlegającej odliczeniu, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane i nieopodatkowane - od 1 stycznia
2016 r.

4/25

Ustalenie podstawy opodatkowania VAT, gdy zapłata ma charakter rzeczowy i pieniężny

16/23

Ustawowy termin na dokonanie korekty VAT z tytułu wierzytelności nieściągalnych

10/24

Używanie kasy fiskalnej z poprzedniej działalności gospodarczej

29/24

Używanie przez przedsiębiorcę kilku samochodów a prawo do odliczania VAT - interpretacja organu podatkowego

28/19

Wady techniczne faktury a odliczenie VAT

28/29

Warunki otrzymania zwrotu VAT w terminie 25 dni

22/23

Właściwe dokumentowanie WDT na potrzeby zastosowania stawki VAT 0% - odpowiedź na interpelację poselską

22/20

Wybudowanie magazynu na obcym gruncie - zwrot nakładów a VAT

36/25

Wydany weksel własny stanowi formę uregulowania należności

11/15

Wydłużenie okresu trwania umowy leasingu a zachowanie prawa do korzystania z tzw. praw nabytych
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

Wykonanie usługi na majątku rzeczowym na rzecz kontrahenta unijnego

7/21
24/26

3/32

Wymagane dokumenty do zastosowania stawki VAT 0% w transporcie międzynarodowym towarów importowanych

19/26

Wynajem lokali na zakwaterowanie uczniów zwolniony z VAT - wyrok WSA

20/25

Wynajem nieruchomości, w której była prowadzona likwidowana działalność a obowiązek sporządzenia spisu z natury

26/23

Wynajmowanie nieruchomości po likwidacji działalności gospodarczej a VAT

2/25

Wyroki sądów administracyjnych w sprawie opodatkowania usług gastronomicznych

17/25

Wystawianie faktury końcowej, gdy faktury zaliczkowe udokumentowały całą należność

25/31

Wystawienie faktury przed wykonaniem usługi

28/28

Wystawienie noty korygującej

12/21

Zadatek a limit uprawniający do zwolnienia z ewidencjonowania w kasie fiskalnej

10/25

Zakup komputerów a odwrotne obciążenie

25/32
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Zakup komputerów - kiedy ogólne zasady rozliczenia, a kiedy odwrotne obciążenie?

32/25

Zakup paliwa jako WNT - w świetle zmian przepisów o VAT

24/20

Zakup paliwa poza Polską i opłata za przejazd zagraniczną autostradą - czy trzeba rozliczyć VAT w Polsce?

16/22

Zakup samochodu do działalności gospodarczej a odliczenie VAT

25/28

Zakup towarów przez organy władzy publicznej a stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia

4/23

Zakup usługi od kontrahenta unijnego - rozliczenie importu usług

22/24

Zakup usług pośrednictwa od kontrahenta unijnego

14/27

Zaliczka na poczet najmu a obowiązek podatkowy w VAT - wyrok WSA

26/17

Zaliczka na sprzedaż samochodu w systemie VAT marża (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

23/22

Zaliczka otrzymana od kontrahenta na poczet eksportu a VAT

26/20

Zaliczka w eksporcie towarów - rozliczenie VAT

33/27

Zapisy umowy a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT - wyrok NSA

29/16

Zapłata zaliczki na zakup towaru rozliczanego w ramach tzw. odwrotnego obciążenia - kiedy rozliczyć VAT?

3/27

Zapłata za paliwo kartą paliwową - prawo do odliczenia VAT z faktury - interpretacja organu podatkowego

5/21

Zawarcie umowy leasingu - termin złożenia druku VAT-26

21/32

Zawyżona stawka VAT na paragonie a prawo do korekty

25/26

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poza VAT

14/25

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej a zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej

19/18

Zmiana przeznaczenia towaru a prawo do odliczenia VAT - wyrok WSA

34/23

Zmiana stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej - od 1 stycznia 2016 r.

1/32

Zmiany w VAT w 2017 r. dotyczące rejestracji i wykreślania podatników z rejestru VAT

35/19

Zmiany w zakresie kas rejestrujących od 2017 r.

34/21

Zniszczenie samochodu a korekta odliczonego VAT od jego zakupu

32/28

Zwolnienie z VAT dla dostawy budynku - nowe stanowisko organów podatkowych w kwestii pierwszego zasiedlenia

32/23

Zwrot kosztów procesowych a VAT

14/19

Zwrot ulgi na zakup kasy rejestrującej w deklaracji VAT

7/22

Zwrot wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz klienta a podstawa opodatkowania VAT

8/14

5. Podatek dochodowy od osób prawnych
Alkohol przekazany w prezencie kontrahentowi a koszty podatkowe

14/37

Bonus rzeczowy przyznany w związku z reklamacją towarów a koszty uzyskania przychodów

30/37

Brak faktury a ujęcie wydatków w kosztach podatkowych - rozbieżne stanowiska organów podatkowych

25/33

Czy dochód ze sprzedaży złomu, uzyskany przez wspólnotę mieszkaniową, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?
Czy moment korygowania przychodów zależy od daty otrzymania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej?

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

5/39
14/36

Str. 17 z 50

Czy moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów podatku od nieruchomości zależy od jego zapłaty?

32/35

Czy niezatwierdzone sprawozdanie finansowe podlega złożeniu do urzędu skarbowego?

22/35

Czynsz za najem samochodu oraz wydatki na jego ubezpieczenie a limit "kilometrówki" - wyrok NSA

23/34

Czy otrzymanie rabatu towarowego skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń?

14/33

Czy przekształcenie spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę z o.o. skutkuje powstaniem przychodu podatkowego u wspólnika?

1/38

Czy umorzona należność może być kosztem podatkowym w kwocie netto, czy brutto?

10/31

Data faktury a przychód podatkowy (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

32/32

Dochody spółdzielni mieszkaniowej przeznaczone na wykup prawa do lokalu
Dochód z tytułu otrzymania przez wspólnika (gminę) majątku zlikwidowanej spółki z o.o.

Dodatkowy odpis na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów
Dofinansowanie otrzymane przez spółdzielnię - skutki w CIT

Dokumentacja podatkowa transakcji

2/33
27/29

2/29
26/30

2/31

Dokumentowanie transakcji zawieranych przez spółkę z o.o. z członkiem jej zarządu

16/33

Dokumentowanie usług niematerialnych na potrzeby ujęcia w kosztach uzyskania przychodów

15/33

Dywidenda płatna w ratach a przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń

1/36

Jakie wydatki uważa się za koszty bezpośrednio związane z przychodami?

31/31

Jaki kurs waluty obcej należy zastosować na potrzeby korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej?

20/39

Jak rozliczyć w CIT przychód podatkowy z tytułu otrzymanej refundacji, gdy podatnik ponosi stratę z działalności gospodarczej?

4/40

Jednostki powiązane a obowiązek dokumentacyjny

31/34

Kara umowna a moment powstania przychodu

34/40

Kiedy podatnik CIT może odliczyć od dochodu darowiznę pieniężną?

29/32

Kompensata odsetek od zobowiązania z należnością od tego samego kontrahenta a koszty uzyskania przychodów
Koszty eksploatacji najmowanego samochodu osobowego - ujęcie podatkowe

7/35
16/31

Koszty kwalifikowane odliczane przez podatników CIT prowadzących działalność badawczo-rozwojową

6/34

Koszty pomocy prawnej zwrócone pracownikom dochodzącym swoich praw od pracodawcy nie stanowią kosztów uzyskania
przychodów - wyrok NSA

7/30

Koszty sądowe i zastępstwa procesowego w rachunku podatkowym - interpretacja organu podatkowego

26/27

Kredyt zaciągnięty na wypłatę dywidendy a koszty uzyskania przychodów spółki

33/39

Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny zapłaty za towar kupiony przez pracownika za granicą

22/34

Kurs waluty obcej stosowany do obliczania podatku u źródła od należności na rzecz kontrahenta zagranicznego

18/32

Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia korekty przychodu - interpretacja organu podatkowego

33/32

Kurs waluty przyjęty do wyceny kosztu, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury

25/35

Kurs waluty stosowany do wyceny kosztu poniesionego w walucie obcej - interpretacja organu podatkowego

35/29

Kursy walut obcych stosowane do wyceny wpływu i rozchodu waluty z rachunku walutowego

23/38
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Kwiaty i drobne upominki przekazywane pracownikom odchodzącym na emeryturę w kosztach pracodawcy

22/33

Kwota wpłacona w celu uniknięcia kosztów procesu sądowego nie jest kosztem podatkowym - wyrok WSA

12/26

Leasing operacyjny w świetle podatku dochodowego

4/37

Limit obrotu uwzględniany przy ustalaniu obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej - wyrok WSA

4/31

Minister Finansów zmienił interpretacje indywidualne dotyczące rozliczenia przychodów/kosztów podatkowych w przypadku podziału
spółki przez wydzielenie

8/30

Moment korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem dofinansowania

24/32

Moment podatkowego ujęcia kosztu udziału w konferencji

11/29

Moment potrącenia kosztu pośredniego

15/32

Moment powstania przychodu podatkowego, gdy faktura zostanie wystawiona przed wydaniem towaru - wyrok WSA

9/30

Moment ujęcia w kosztach podatkowych faktur otrzymanych po zamknięciu miesiąca, w którym wykonano usługę

23/36

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wartości gruntu przekazanego gminie pod drogę publiczną w zamian za odszkodowanie

3/38

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na badanie rocznego sprawozdania finansowego za poprzedni rok

7/32

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowniczych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

28/32

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów odsetek od kredytu zaciągniętego na inwestycję deweloperską

12/30

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów opłaty za prowadzenie rachunku bankowego - na przełomie lat

6/29

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wstępnej opłaty leasingowej

10/38

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia członka rady nadzorczej

26/33

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzeń pracowniczych za grudzień wypłaconych w styczniu następnego roku

3/36

Moment zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności - interpretacja organu podatkowego

2/27

Moment zmniejszenia kosztów podatkowych w związku z korektą należności publicznoprawnych

27/27

NSA w składzie siedmiu sędziów ma rozstrzygać w sprawie podatkowych skutków cesji umowy leasingu

10/30

Nabycie karty zakupowej po cenie niższej od jej wartości płatniczej a przychód podatkowy

19/31

Nakłady na cudze składniki majątku to darowizna wyłączona z kosztów podatkowych - wyrok NSA

30/35

Na kwocie VAT nie powstają podatkowe różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego

1/34

Należności na rzecz kontrahenta zagranicznego z tytułu udziału w zagranicznych targach a podatek u źródła

27/32

Należność nieściągalna kosztem podatkowym w kwocie netto, czy brutto? - sprzeczne stanowiska NSA

13/30

Należność od dłużnika, wobec którego sąd ogłosił upadłość a koszty uzyskania przychodów

21/41

Niedostateczna kapitalizacja - pożyczki uzyskane od mniejszościowych wspólników

9/35

Niepodlegający odliczeniu VAT naliczony od wydatków na reprezentację a koszty uzyskania przychodów

7/34

Niesłusznie wystawiona faktura a konieczność wykazania przychodu

26/32

Obowiązek informacyjny podmiotów posiadających zakłady na terytorium kraju

18/35

Obowiązki podatkowe związane z działalnością zagranicznej spółki zależnej

30/39

Odliczenie od dochodu przekazanej darowizny pieniężnej

10/36
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Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup udziałów w celu ich umorzenia a koszty uzyskania przychodów - wyrok NSA

36/30

Odsetki od pożyczek udzielonych spółce z o.o. przez jej wspólników

10/33

Odsetki od pożyczki w walucie obcej

19/33

Odzież ochronna dla pracownika a koszty uzyskania przychodów pracodawcy
Okres trwania umowy leasingu warunkujący uznanie jej za leasing operacyjny dla celów podatkowych

Określenie ceny rynkowej w celu ustalenia wartości przychodu z nieodpłatnych świadczeń - wyrok NSA

5/37
19/29

6/26

Opłaty za korzystanie z miejsca parkingowego a przychody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi

35/36

Opłaty za prowadzenie rachunku bankowego i odsetki od salda ujemnego a koszty uzyskania przychodów (pytanie z forum
internetowego - www.forum.gofin.pl)

20/37

PCC od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność a koszty uzyskania przychodów
Paragon bez danych nabywcy a ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego

Pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń

4/38
16/28

8/32

Podatek od wartości dodanej a koszty uzyskania przychodów

14/35

Podmioty powiązane i dokumentacja cen transferowych na przełomie lat 2016/2017

35/32

Podmioty powiązane ze spółką, której wspólnikiem jest gmina - interpretacja organu podatkowego

24/34

Postawienie spółki w stan likwidacji a obowiązek sporządzenia CIT-8

11/30

"Powrotna" korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z zapłatą zobowiązania w 2016 r.

5/35

Pracodawca w 2016 r. ujmie w kosztach uzyskania przychodów wydatki na zakładowe żłobki, przedszkola i kluby dziecięce

4/41

Premia uzyskana z urzędu pracy za zatrudnienie osoby bezrobotnej a przychód podatkowy

18/33

Premia za bezszkodowość - przychód podatkowy czy korekta kosztów uzyskania przychodów?

29/31

Przedawnienie należności po zaliczeniu jej wartości do kosztów uzyskania przychodów

36/35

Przedawnienie wierzytelności - skutki w CIT

26/34

Przedpłata na poczet przyszłej usługi a moment ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodów

14/34

Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o. - rozliczenie wybranych kosztów za okres przekształcenia

6/31

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę jawną a dochód wspólnika

10/37

Przepadły zadatek a koszty uzyskania przychodów

10/37

Przesłanki warunkujące uznanie wydatku za koszt uzyskania przychodów

25/39

Przychody i koszty podatkowe w przypadku "uregulowania" zobowiązania w formie przeniesienia własności nieruchomości interpretacja organu podatkowego

11/28

Przychód podatkowy z tytułu sprzedaży towarów za pośrednictwem komisu

17/39

Przychód spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nieodpłatnego nabycia nieruchomości a zwolnienie z podatku dochodowego

14/38

Przychód z tytułu otrzymania nieoprocentowanej pożyczki

24/30

Przychód z tytułu przedawnienia zobowiązania - kwota netto, czy brutto?

18/37

Przyznanie rabatu pośredniego - korekta przychodu czy ujęcie w kosztach podatkowych?

31/33

Przyznanie w 2016 r. rabatu do sprzedaży dokonanej w 2015 r. a moment korygowania przychodów podatkowych
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Refakturowanie mediów - w przychodach i kosztach wynajmującego nieruchomość

25/37

Rozliczenie straty z lat ubiegłych

18/36

Różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym

27/30

Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczki zaciągniętej na wypłatę dywidendy

35/31

Skuteczna zmiana roku podatkowego może nastąpić dopiero po wpisaniu jej do KRS - interpretacja organu podatkowego

19/28

Skutki w CIT nieodpłatnego poręczenia zobowiązania spółki dominującej

5/32

Sprzedaż przedawnionej należności a koszty uzyskania przychodów

30/42

Sprzedaż waluty obcej w banku a podatkowe różnice kursowe na rachunku walutowym

33/33

Sprzedaż zlikwidowanych materiałów jako złom a koszty uzyskania przychodów

13/37

Stosowanie 15% stawki CIT od 2017 r.

32/29

Stosowanie w 2017 r. 15% stawki CIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

36/32

Strata z tytułu udziału w spółce komandytowej - rozliczenie podatkowe u komplementariusza

13/33

Strata z tytułu wpłaty środków pieniężnych na konto bankowe osoby nieuczciwej a koszty uzyskania przychodów

15/31

Świadczenia urlopowe wypłacone pracownikom a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

23/41

Transakcje podmiotów powiązanych - obowiązki informacyjne i dokumentacyjne

8/35

Uchwała siedmiu sędziów NSA w sprawie podatkowych skutków zmiany leasingodawcy przed 1 stycznia 2013 r.

21/34

Udokumentowanie miejsca siedziby kontrahenta certyfikatem rezydencji uzyskanym pocztą elektroniczną

15/35

Udokumentowanie nieściągalności należności postanowieniem wydanym przez zagraniczny organ egzekucyjny

29/34

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności postanowieniem sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości - wyrok WSA

16/27

Udzielenie rabatu a moment korygowania przychodu podatkowego - wyrok NSA

8/28

Ujęcie w kosztach podatkowych VAT należnego od wydatków na reklamę firmy

22/34

Ujęcie w kosztach podatkowych wierzytelności nieściągalnych

28/34

Ujęcie w kosztach podatkowych wstępnej opłaty dotyczącej leasingu operacyjnego

33/36

Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków będących następstwem przedterminowego rozwiązania m.in. opcji walutowych

5/34

Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na kolacje dla klientów/potencjalnych klientów

15/29

Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków windykacyjnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

16/30

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów premii rocznej dla pracowników - interpretacja organu podatkowego
Ujęcie wydatków na egzekucję w kosztach uzyskania przychodów

Ujmowanie w kosztach podatkowych wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) spółki dzielonej - interpretacja ogólna

6/28
34/39

6/35

Umorzenie opłaty za korzystanie ze środowiska a podatek dochodowy

17/42

Umorzenie podatków i wpłat na PFRON a przychody podatkowe

12/28

Uregulowanie zaległości podatkowych w formie niepieniężnej a przychód podatkowy - wyrok WSA

29/28

Usługa serwisowa oraz czynsz najmu samochodu osobowego a "kilometrówka" - wyrok NSA
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Usługi akredytacji a podatek u źródła

1/39

Usługi pośrednictwa handlowego świadczone przez kontrahenta zagranicznego a podatek u źródła

36/33

Usługi wykonywane przez wspólnika na rzecz spółki bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń

32/33

Ustalanie wartości zadłużenia na potrzeby cienkiej kapitalizacji

7/31

Ustalenie zaliczki na podatek CIT w uproszczonej formie

34/38

Uszkodzenie firmowego samochodu w kolizji drogowej - koszty i przychody podatkowe

22/30

Utrata przedmiotu leasingu a koszty i przychody podatkowe

34/35

Używanie cudzego środka trwałego bez wynagrodzenia a przychód z nieodpłatnych świadczeń

17/41

W jakiej formie podatnicy CIT mogą w 2016 r. opłacać zaliczki na podatek dochodowy?

4/33

W którym momencie ująć w kosztach uzyskania przychodów podatek od nieruchomości?

9/33

Wartość rabatu pośredniego stanowi dla podmiotu go udzielającego koszt pośrednio związany z przychodami - interpretacja organu
podatkowego

20/36

Wartość transakcji na potrzeby ustalania obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

27/33

Warunki ujęcia wydatków na usługę w kosztach podatkowych

22/31

Ważność certyfikatu rezydencji na potrzeby podatku dochodowego

30/43

Wierzytelność nieściągalna jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego

22/28

Wpłaty na poczet przyszłych dostaw/usług a przychód podatkowy - w interpretacjach organów podatkowych

18/29

Wpłaty wnoszone przez właścicieli lokali użytkowych a opodatkowanie dochodu wspólnoty mieszkaniowej

8/34

Wstępna opłata franczyzowa - obowiązek podatkowy w VAT i CIT

12/33

Wstępna opłata leasingowa jako koszt podatkowy - interpretacja organu podatkowego

28/30

Wydatki na alkohol podawany na spotkaniach z kontrahentami a koszty podatkowe - wyrok NSA

21/36

Wydatki na drobny poczęstunek dla kontrahentów

34/38

Wydatki na eksploatację samochodu osobowego wykupionego z leasingu w kosztach uzyskania przychodów

21/38

Wydatki na nabycie świadectw pochodzenia energii w celu ich umorzenia a koszty podatkowe

11/32

Wydatki na organizację pikniku a koszty uzyskania przychodów - wyrok WSA

17/36

Wydatki na pakiety medyczne dla pracowników i członków ich rodzin a koszty podatkowe pracodawcy

28/33

Wydatki na paliwo do samochodu osobowego wziętego w leasing operacyjny

26/32

Wydatki na pozyskanie środków unijnych a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego

34/34

Wydatki na studia pracownika (udziałowca spółki) a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego

3/33

Wydatki na transport do klienta a koszty podatkowe wytworzonych produktów

5/36

Wydatki na ubiór służbowy dla pracowników jako koszt podatkowy

14/31

Wydatki na usługi gastronomiczne i noclegi związane ze spotkaniami firmowymi a koszty podatkowe - interpretacja indywidualna

24/27

Wydatki poniesione na infrastrukturę na terenie nienależącym do wspólnoty mieszkaniowej a zwolnienie od podatku dochodowego

20/40

Wydatki poniesione na najem samochodu/mieszkania a koszty podatkowe - interpretacje organu podatkowego

32/30
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Wydatki ponoszone w trakcie podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy

13/35

Wydatki związane z przekształceniem spółki z o.o. w spółkę jawną a koszty uzyskania przychodów

35/34

Wydruk informacji o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości a koszty - interpretacja organu podatkowego

17/38

Wymagane informacje podatkowe w przypadku umowy leasingowej zawartej z zagranicznym podmiotem

19/35

Zakup okularów korekcyjnych dla pracowników a koszty podatkowe u pracodawcy

9/31

Zaliczka/przedpłata otrzymana na poczet dostaw towarów wykonanych w tym samym okresie sprawozdawczym

26/28

Zapłata składki na rzecz organizacji, do której przynależność nie jest obowiązkowa - interpretacja organu podatkowego

31/29

Zapłata w innej walucie obcej, niż wystawiono fakturę - podatkowe różnice kursowe

21/39

Zwrot kaucji zapłaconej w walucie obcej a różnice kursowe

30/41

Zwrot pracownikowi wydatków na zakup paliwa do samochodu służbowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

24/29

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Biuro we własnym mieszkaniu - odsetki od kredytu na jego nabycie mogą być kosztem podatkowym
Budowa budynku na gruncie rolnym a ulga mieszkaniowa

Budowa na dzierżawionym gruncie - moment zaliczenia czynszu do kosztów podatkowych
Całodzienne wyżywienie w podróży służbowej a wysokość przychodu u pracownika - wyrok NSA

4/44
13/45

5/44
13/39

Czy dotację z urzędu pracy dla bezrobotnego wykazuje się w PIT-36?

6/42

Czy można wysyłać pracownikom informacje PIT-11 w wersji elektronicznej?

1/47

Czynności związane z rozwiązaniem spółki komandytowej

9/44

Darowizna składnika majątku członkowi rodziny

11/39

Dochody pełnoletniego dziecka a prawo do wspólnego rozliczenia i ulgi prorodzinnej - Ministerstwo Finansów wyjaśnia

3/41

Dochody pełnoletniego dziecka uzyskane za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej - korzystny dla podatników wyrok WSA

11/36

Działalność agroturystyczna prowadzona przez małżonków a zwolnienie z podatku

15/44

Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi a zwolnienie z PIT i ze składek ZUS

3/45

Faktury zaliczkowe a przychód i koszt podatkowy

27/37

Firmowy samochód prowadzącego działalność gospodarczą używany także do celów prywatnych

11/37

Handel samochodami a możliwość zaliczenia składki AC do kosztów podatkowych - pytanie z forum internetowego
(www.forum.gofin.pl)

13/43

Jaki i kiedy zapłacić podatek od otrzymanych odsetek? (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

29/39

Jak rozliczyć transakcje dokonywane z wykorzystaniem systemu płatności PayPal?

3/47

Jak ustalać wartość przychodów ze sprzedaży, która decyduje o statusie małego podatnika?

4/46

Kiedy do wynagrodzenia twórcy można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów?

20/49

Kiedy odsetki za opóźnienie w zapłacie stanowią inne źródło przychodu?

22/36

Kiedy podatnik nie musi wpłacać zaliczki za grudzień?

35/44

Komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący zaliczek na PIT przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

16/36

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

Str. 23 z 50

Korekta VAT dotycząca środków trwałych w związku z utratą prawa do zwolnienia z VAT a przychody podatkowe

4/47

Korekta kosztów na przełomie roku - od 1 stycznia 2016 r.

3/43

Korekta nieprawidłowo złożonego zeznania podatkowego

8/44

Koszt podatkowy w przypadku zbycia akcji spółki osobowej powstałej z przekształcenia innej spółki - wyrok NSA

14/39

Koszty agencji celnych działających w charakterze przedstawiciela

7/45

Koszty podróży wspólników spółek osobowych

27/36

Koszty uzyskania przychodów pracowników wykonujących tymczasowo pracę za granicą

15/41

Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. - interpretacja organu podatkowego

31/38

Koszty wysyłki obciążające kupującego w PKPiR

35/45

Koszty za okres zawieszenia działalności gospodarczej

7/42

Koszulki z logo firmy a powstanie przychodu

12/44

Kwalifikacja przychodów i moment ich powstania u biegłego sądowego

8/46

Leasing operacyjny - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

31/37

Likwidacja części działalności gospodarczej

23/48

Likwidacja działalności gospodarczej przez ryczałtowca

24/41

Limit zwolnienia podatkowego dla świadczeń wypłacanych z ZFŚS

23/47

Małżeństwo prowadzące działy specjalne produkcji rolnej a limit przychodów do prowadzenia ksiąg rachunkowych - interpretacja
organu podatkowego

17/47

Materiały zużyte do wykonania usługi - ujęcie w PKPiR

25/45

Moment powstania przychodu z tytułu otrzymania zaliczki

18/40

Moment powstania przychodu z tytułu wykonywania usługi na przełomie miesiąca

35/40

Moment powstania przychodu ze sprzedaży rozliczanej okresowo

29/46

Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS od umowy zlecenia

1/43

Możliwość ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków na studia przedsiębiorcy

17/51

Nadpłacone wynagrodzenie chorobowe dla byłego pracownika

36/40

Nadpłata w walucie obcej a różnice kursowe

19/46

Najem prywatny a odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu

8/45

Należność zasądzona - odpis aktualizujący i ulga na złe długi

12/39

Negatywne skutki odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości

14/40

Niedobór kasowy stwierdzony podczas inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej a koszty podatkowe

27/42

Niestanowiący własności pracodawcy samochód wykorzystywany do celów prywatnych pracownika a jego przychód

3/44

Nieujęte różnice kursowe - moment korekty przychodów i kosztów podatkowych

32/41

Noclegi dla pracowników oddelegowanych sfinansowane przez kontrahenta

32/41

Nocleg zapewniony pracownikowi podczas oddelegowania do pracy za granicą a jego przychód

31/40
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Obciążenie pracownika za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych a powstanie przychodu

7/40

Obniżenie kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów - skutki w PIT

33/47

Odliczanie od dochodu strat z działalności gospodarczej

31/44

Odliczenie składki zdrowotnej przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

10/47

Odliczenie straty z działalności a limit dochodów do skorzystania z ulgi prorodzinnej - interpretacja organu podatkowego

10/40

Odpady powstałe w trakcie produkcji

10/43

Odpis aktualizujący należność od kontrahenta zagranicznego

7/43

Odsetki za nieterminowe uiszczenie ceny akcji są przychodem z innych źródeł - uchwała NSA

20/42

Odszkodowanie i odsetki za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

34/43

Odszkodowanie otrzymane przez spółkę osobową z tytułu wywłaszczenia prawa użytkowania wieczystego gruntu

12/40

Odszkodowanie wypłacone pracownikowi a zwolnienie z podatku dochodowego

15/42

Odszkodowanie za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi publicznej

24/42

Odszkodowanie za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu jako przychód z innych źródeł

9/39

Opłata za umieszczenie firmy w katalogu branżowym - moment ujęcia w kosztach podatkowych i ewidencja księgowa

17/49

Opłaty za internet po likwidacji punktu prowadzenia działalności

26/38

Opodatkowanie dochodów nierezydenta świadczącego pracę w Polsce i za granicą

18/42

Opodatkowanie dochodu pracownika zamieszkałego i pracującego w Niemczech

16/41

Opodatkowanie honorarium wypłaconego zagranicznemu artyście za występ poza granicami Polski

13/46

Opodatkowanie nagród otrzymanych w ramach działalności gospodarczej

7/38

Opodatkowanie prywatnego najmu przez prowadzącego działalność gospodarczą

16/39

Opodatkowanie przychodów ryczałtowca uzyskanych przez zagraniczny zakład

27/39

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży towarów używanych nabytych nieodpłatnie

33/43

Opodatkowanie sprzedaży gruntów wykorzystywanych w działalności gospodarczej

24/40

Opodatkowanie sprzedaży składników majątkowych przez ryczałtowca

23/44

Opodatkowanie sprzedaży udziału w spółce osobowej

29/36

Opodatkowanie świadczenia urlopowego dla byłych pracowników

22/38

Opodatkowanie świadczonych przez menedżera usług innych, niż wynikające z kontraktu

5/42

Opodatkowanie wygranej w konkursie uzyskanej przez osoby fizyczne prowadzące działalność - Minister Finansów zmienił stanowisko
organu podatkowego

4/43

Opodatkowanie wynagrodzenia członka rady nadzorczej poniżej 200 zł

24/37

Opodatkowanie wynajmu domków letniskowych - wyrok WSA

19/37

Oświadczenie pracownika do obliczania miesięcznych zaliczek na PIT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

25/42

Otrzymanie dofinansowania kosztów nauki zawodu młodocianych pracowników

10/44

Otrzymanie nieruchomości wskutek rozwiązania spółki jawnej

29/43
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Owoce przekazane nieodpłatnie pracownikom a podatek dochodowy od osób fizycznych

5/48

PIT od nadpłaty czynszu i "pożytków" wypłacanych przez wspólnoty

22/42

PIT od sprzedaży budynku użytkowo-mieszkalnego

26/39

PIT od upominków dla pracowników odchodzących na emeryturę

11/37

Paczka dla pracownika sfinansowana zarówno ze środków ZFŚS, jak i ze środków obrotowych pracodawcy a przychód pracownika

1/45

Podatek i składki ZUS od ryczałtu za używanie samochodu a ochrona wynagrodzenia przed potrąceniami

24/38

Podatek od nieruchomości w PKPiR spółki cywilnej

36/38

Podatek od umorzonych odsetek od kredytu bankowego - odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską

8/39

Podatnik na ryczałcie a limit dochodów uprawniających do ulgi prorodzinnej

12/43

Podróże zleceniobiorcy a zwolnienie z podatku - wyrok WSA

36/37

Pożyczka udzielona przez wspólnika spółce osobowej - skutki podatkowe - wyroki NSA

11/34

Prawo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez cudzoziemca

2/44

Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób opodatkowania przychodów

36/39

Prowizje otrzymane z tytułu umowy agencyjnej - moment ujęcia w przychodach

18/40

Przekazanie odpadów poprodukcyjnych na prywatne potrzeby wspólników spółki cywilnej
Przekazanie pracownikom akcji innych spółek a przychód - wyrok NSA

Przekazanie pracownikom bonów towarowych sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy

5/45
35/38

6/39

Przekazanie przedsiębiorstwa pomiędzy małżonkami pozostającymi we wspólnocie majątkowej

26/40

Przekroczenie limitu 50% kosztów uzyskania przychodów

35/44

Przerwa w wynajmie lokalu użytkowego a koszty podatkowe

24/38

Przychody sportowców - kwalifikacja do właściwego źródła przychodów

34/47

Przychody z wynajmu pokoi gościnnych

19/43

Przychody ze sprzedaży licencji

14/44

Przychody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej

31/42

Przychody ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii a prawo do odliczenia straty

10/45

Przychód należny z tytułu odsprzedaży rzeczy

22/44

Przychód uzyskany wyłącznie za granicą a obowiązek złożenia zeznania w Polsce - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

10/39

Przy produkcji budowlanej z użyciem materiałów klienta ryczałt jest wyższy

17/45

Rabaty dla pracowników i innych osób a PIT

30/47

Rekompensata za dobrowolne odejście z pracy nie jest zwolniona z PIT

16/35

Rozliczenie nadpłaty podatku wynikającego z zeznania

14/42

Rozliczenie roczne osoby współpracującej z przedsiębiorcą

9/41

Rozliczenie wynagrodzenia członka rady nadzorczej

6/43
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Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej - jaki kurs do przeliczenia kosztów?

17/48

Rozliczenie zaliczki i płatności firmową kartą w podróżach zagranicznych

22/37

Rozmowy prywatne z telefonów służbowych a przychód u pracowników

6/36

Różnice kursowe, gdy zapłatę otrzymano przed wystawieniem faktury

19/38

Różnice kursowe na rachunku walutowym

15/44

Różnice kursowe na rachunku walutowym - raz jeszcze

18/44

Różnice kursowe od wpłaconej zaliczki na przełomie lat

6/45

Ryczałt od przychodów z najmu prywatnego

33/46

Ryczałt za używanie samochodu do celów prywatnych obejmuje również koszty paliwa - kolejny wyrok WSA

32/37

Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pomniejszany o nieobecności - obliczanie zaliczki na podatek

8/40

Samochód w leasingu wykorzystywany do celów prywatnych i służbowych

20/44

Sfinansowanie noclegów zleceniobiorcy a przychód w PIT

35/40

Sfinansowanie szkolenia dla tymczasowych pracowników jest u nich przychodem - wyrok WSA

30/44

Składki ZUS wspólników spółki jawnej - zasady rozliczania

14/43

Składniki majątku uprzednio nabyte na cele prywatne, wniesione do działalności gospodarczej - sposób wyceny

23/46

Skutki podatkowe sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu i przeznaczonego na cele osobiste wspólników

28/38

Spis z natury sporządzony w związku z likwidacją działalności a sposób obliczenia dochodu

28/39

Sprzedaż akcji (udziałów) i innych papierów wartościowych od 1 stycznia 2016 r.

4/45

Sprzedaż budynku mieszkalnego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej

29/42

Sprzedaż budynku mieszkalnego wykorzystywanego w działalności spółki osobowej a PIT - interpretacja organu podatkowego

33/41

Sprzedaż gruntu z rozpoczętą budową budynku usługowego bez podatku - interpretacja organu podatkowego

20/43

Sprzedaż nieruchomości mieszkalnej będącej środkiem trwałym

16/37

Sprzedaż prawa do korzystania z miejsca postojowego a zwolnienie z podatku - interpretacja organu podatkowego

29/38

Sprzedaż produktów przetworzonych i nieprzetworzonych z własnej uprawy i hodowli od 1 stycznia 2016 r.

13/43

Sprzedaż prywatnych nieruchomości a odliczanie straty

25/46

Sprzedaż przez komornika zajętych składników majątku - ujęcie w podatkowej księdze u dłużnika

14/45

Sprzedaż samochodu wycofanego ze spółki cywilnej

21/44

Sprzedaż samochodu wykupionego po leasingu

23/49

Sprzedaż spółki cywilnej - przychody i koszty

15/44

Sprzedaż środka trwałego przez ryczałtowca

15/43

Sprzedaż wielu nieruchomości - działalność gospodarcza, czy sprzedaż prywatna?

9/43

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na usługi budowlane

30/48

Studia MBA - moment zaliczenia do kosztów podatkowych

27/42

Śniadanie hotelowe wliczone w cenę noclegu a przychód u pracownika

12/45
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Świadczenia dla pracowników oddelegowanych nie są ich przychodem - wyrok NSA

28/36

Świadczenia otrzymane z programu dobrowolnych odejść są opodatkowane - interpretacja ogólna Ministra Finansów

21/43

Świadczenia rzeczowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2/39

Świadczenia w naturze dla pracownika po ustaniu zatrudnienia a zaliczka na podatek

34/42

Świadczenia z tytułu przeniesienia służbowego a zwolnienie od podatku

9/38

Termin wpłaty podatku, gdy zeznanie złożono przed 20 stycznia

12/38

Towary i wyposażenie nabyte przed rozpoczęciem działalności gospodarczej

12/44

Udział w zagranicznej spółce osobowej - rozliczenie podatku dochodowego w Polsce

35/42

Ujęcie kosztów w odpowiedniej kolumnie PKPiR - wybrane problemy

21/46

Ujęcie otrzymanego rabatu pośredniego w podatkowej księdze

27/43

Ujęcie w spisie z natury towarów otrzymanych nieodpłatnie

2/41

Ujmowanie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

29/40

Ulga na dzieci, gdy oboje rodzice sprawują władzę rodzicielską - interpretacja indywidualna Ministra Finansów

2/34

Ulga prorodzinna tylko dla faktycznie wykonujących władzę rodzicielską

29/37

Umorzenie zaległego czynszu na podstawie uchwały rady gminy

12/46

Umowa przedwstępna nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

6/37

Usługi budowlane a prawo do opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego

8/47

Ustalając prawo do ulgi prorodzinnej należy uwzględniać zagraniczne dochody małżonków - interpretacja organu podatkowego

26/37

Ustalenie kosztu uzyskania przychodów ze zbycia udziałów spółki z o.o.

16/45

Wartość towarów otrzymanych w formie darowizny nie może być kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego

15/38

Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania do wynagrodzenia pracowników

31/45

Warunki zastosowania 50% kosztów uzyskania do pracowniczego wynagrodzenia - wyrok WSA

27/35

Weekendowy wyjazd nad morze sfinansowany z ZFŚS a przychód pracownika

23/48

Wniesienie przez osobę fizyczną aportu do spółki osobowej a powstanie przychodu

20/46

Wpłata na mieszkanie deweloperskie a prawo do ulgi mieszkaniowej

26/36

Wspólne rozliczenie małżonków prowadzących odrębne działalności gospodarcze

5/43

Wspólnik spółki cywilnej jednocześnie prowadzący indywidualną działalność - przychody i koszty podatkowe z udziału w spółce

28/40

Wybór metody ustalania różnic kursowych

31/46

Wybór opodatkowania podatkiem liniowym dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej należy zgłosić do 20 stycznia 2016 r.
Wycena odzieży kupowanej na kilogramy i sprzedawanej na sztuki

Wydatki na dokształcanie przedsiębiorcy a koszty uzyskania przychodów

3/42
22/40

2/36

Wydatki na kształcenie poniesione przed rozpoczęciem działalności a koszt podatkowy - wyrok NSA

24/35

Wydatki na samochód osobowy ponoszone przez współwłaściciela - ujęcie w kosztach podatkowych

15/39

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

Str. 28 z 50

Wydatki na samochód otrzymany od kontrahenta do nieodpłatnego wykorzystywania w działalności gospodarczej

14/41

Wydatki na studia doktoranckie przedsiębiorcy można zaliczyć do kosztów podatkowych - Minister Finansów zmienia stanowisko
organu podatkowego

8/38

Wydatki na uzyskanie uprawnień zawodowych poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - wyrok NSA

12/35

Wydatki na zakup literatury fachowej nie zawsze mogą być kosztem podatkowym - interpretacja organu podatkowego

25/41

Wydatki poniesione na zorganizowanie konferencji dla kontrahentów a koszty podatkowe - wyrok NSA

1/42

Wydatki pracodawcy na zmniejszenie uciążliwości stanowiska pracy

28/42

Wydatki przedsiębiorcy w podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów

10/40

Wyjaśnienia organów podatkowych dotyczące ulgi prorodzinnej

12/36

Wymiana udziałów - Minister Finansów zmienia korzystne stanowisko organów podatkowych

13/40

Wynagrodzenia z umowy zlecenia (o dzieło) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

10/41

Wynagrodzenie za pracę dla informatyków a 50% koszty uzyskania przychodów
Wynagrodzenie za pracę dziecka wspólnika a koszty uzyskania przychodów

Wynajem nieruchomości należących do majątku wspólnego małżonków

8/42
19/40

4/48

Wypłata spadkobiercy udziału kapitałowego w spółce osobowej a koszty uzyskania przychodów

27/40

Wypłata z umowy zlecenia kwoty poniżej 200 zł

19/45

Zadośćuczynienie (odszkodowanie) może być zwolnione z PIT, ale odsetki już nie - wyrok WSA

9/37

Zajęcia antystresowe sfinansowane przez pracodawcę nie stanowią u pracowników przychodów

5/40

Zakup gruntu rolnego pod budowę budynku mieszkalnego a ulga mieszkaniowa

11/40

Zakup owoców i warzyw od rolnika

19/45

Zakupy w walucie obcej u prowadzących PKPiR

32/38

Zaległe składki ZUS opłacone za byłego pracownika/zleceniobiorcę

31/46

Zaliczanie do kosztów podatkowych wartości materiałów (towarów) z chwilą ich zakupu - wyrok WSA

7/37

Zaliczanie do kosztów wartości nieuregulowanych zobowiązań wyłączonych z kosztów do końca 2015 r.

6/38

Zaliczanie do kosztów wartości towarów kupionych na aukcjach internetowych

7/38

Zamiana nieruchomości jako odpłatne zbycie

35/44

Zapewnienie pracownikowi posiłku i diety a przychód podatkowy

30/45

Zapłata faktur z VAT a różnice kursowe na rachunku walutowym (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

17/46

Zapłata niższej ceny nie zawsze oznacza obowiązek wykazania przychodu z nieodpłatnych świadczeń

17/44

Zapłata zaliczki na podatek dochodowy wspólnika spółki komandytowej

9/40

Zasady zaliczania do kosztów podatkowych należności nieściągalnych

32/43

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania do przychodów pracownika z praw autorskich

21/49

Zatrudnienie niani

19/44

Zawarcie nieodpłatnej umowy zlecenia z członkiem rodziny

25/44
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Zawarcie umowy deweloperskiej nie uprawnia do skorzystania z ulgi mieszkaniowej - wyrok NSA

33/40

Zmiana proporcji udziału w zysku spółki osobowej a PIT

26/35

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie PKPiR

13/42

Zmiany wprowadzone do rozporządzenia w sprawie PKPiR - Ministerstwo Finansów informuje

18/38

Zmniejszenie udziału kapitałowego wspólnika spółki osobowej - interpretacja organu podatkowego

34/41

Zwrot do urzędu pracy refundacji wynagrodzeń - podatki i ewidencja księgowa

36/43

Zwrot kosztów noclegów i wyżywienia pracownikom mobilnym bez podatku - wyrok WSA

15/37

Zwrócone pracownikom mobilnym wydatki związane z podróżami nie są u nich przychodem - wyrok NSA

18/39

Zysk w formie rzeczowej wypłacony wspólnikom spółki jawnej

34/45

Źródło przychodów ze zbycia składników majątku po likwidacji firmy - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego
Wydawnictwa

23/42

7. Środki trwałe
Amortyzacja budynków posadowionych na gruncie użytkowanym wieczyście

7/48

Amortyzacja budynku użytkowo-mieszkalnego wybudowanego systemem gospodarczym

20/52

Amortyzacja dokonywana od 1 stycznia 2016 r. przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej - wyjaśnienie
Ministerstwa Finansów

8/48

Amortyzacja mieszkania w przypadku ustalenia jego wartości początkowej metodą uproszczoną

13/50

Amortyzacja nieruchomości wycofanych z innej działalności gospodarczej - interpretacja organu podatkowego

25/48

Amortyzacja nieruchomości zakupionej na potrzeby działalności gospodarczej

18/48

Amortyzacja oraz sprzedaż samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20.000 euro

11/46

Amortyzacja programu komputerowego

22/47

Amortyzacja samochodów ciężarowych w firmie transportowej - pytanie z forum internetowego (www.forum.gofin.pl)

13/53

Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego przez nabywcę produktów

19/51

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w ramach aportu przedsiębiorstwa - interpretacja organu podatkowego

16/52

Amortyzacja unijnego znaku towarowego - interpretacja organu podatkowego

18/44

Brak możliwości ustalenia wartości początkowej wyłącza prawo do amortyzacji - wyrok NSA

16/50

Budynek na cudzym gruncie a inwestycja w obcym środku trwałym - interpretacja organu podatkowego

34/50

Budynek wybudowany na cudzym gruncie - amortyzacja oraz rozliczenie sprzedaży

36/47

Cesja wierzytelności dokonana przez wykonawcę środka trwałego

21/51

Czy podwyższenie stawek amortyzacyjnych do wysokości wynikających z Wykazu jest możliwe w trakcie roku?

24/47

Dodatkowe koszty związane z budową pawilonu handlowo-usługowego

29/50

Dofinansowanie do zakupu środka trwałego nie powoduje konieczności wstecznej korekty kosztów podatkowych - czy jest zmiana
stanowiska organów podatkowych?
Fundamenty wykonane w hali produkcyjnej pod instalację maszyny

Grupowe odpisy amortyzacyjne
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Indywidualna stawka amortyzacyjna budynku niemieszkalnego

21/57

Jakie zmiany można, a jakie trzeba, wprowadzić w amortyzacji od 2016 r.?

2/46

Jednorazowa amortyzacja przy nabyciu wartości niematerialnych i prawnych

30/53

Kolejny rok amortyzacji przy niepełnym jednorazowym odpisie amortyzacyjnym

5/52

Korekta amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji w 2016 r. - interpretacja organu podatkowego

11/43

Koszt projektu budynku a jego wartość początkowa

8/50

Koszty towarzyszące prowadzonej inwestycji - ujęcie podatkowe

26/49

Koszty wykonania przyłącza energetycznego w dzierżawionym budynku

5/53

Kredyt na rozbudowę środka trwałego

9/47

Kwalifikacja umowy leasingu operacyjnego

9/51

Likwidacja nie w pełni umorzonego środka trwałego

28/45

Likwidacja przestarzałych środków trwałych a ich niezamortyzowana wartość początkowa

29/48

Modernizacja lokalu objętego spółdzielczym prawem do lokalu użytkowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

20/53

Modernizacja lokalu użytkowego dokonana przed jego nabyciem

1/50

Moment rozliczenia niezamortyzowanej wartości inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja organu podatkowego

9/46

Moment rozpoczęcia amortyzacji środka trwałego

22/46

Moment rozpoczęcia sezonowej amortyzacji - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

23/49

Nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia oraz jej sprzedaż

14/49

Nabycie programu komputerowego na okres nieprzekraczający roku

35/47

Nakłady na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego

11/50

Nieodpłatne udostępnienie części budynku a odpisy amortyzacyjne - wyrok NSA

28/43

Niepodlegający odliczeniu VAT a wartość początkowa środka trwałego

25/51

Nie wszystkie wydatki inwestycyjne zwiększają wartość początkową budynku

12/46

Nowy rok to nowy limit jednorazowego odpisu amortyzacyjnego oraz ulepszeń środków trwałych

3/50

Obiekt zbiorczy jako pojedynczy środek trwały

26/48

Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków ZFRON - wyrok NSA

17/55

Odpisy amortyzacyjne podczas przerw w wykorzystaniu środka trwałego

25/49

Odpisy amortyzacyjne po dokonaniu rozdzielności majątkowej małżonków - interpretacja organu podatkowego

32/45

Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie budowy budynku biurowego

5/50

Odsetki od kredytu zaciągniętego po zakupie środka trwałego

1/52

Ograniczenia przy stosowaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego

10/52

Ograniczenia w amortyzacji po przekształceniu spółki - interpretacja organu podatkowego

27/45

Ogród wystawowy jako środek trwały

12/51
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Opłata przyłączeniowa w przypadku budowy środka trwałego

14/48

Podatkowe skutki dofinansowania zakupu środków trwałych z funduszy ZUS

8/52

Podział środka trwałego dokonany na potrzeby jego sprzedaży

35/49

Pozwolenie na częściowe użytkowanie budynku a prawo do amortyzacji - interpretacja organu podatkowego

17/53

Przekazanie nieruchomości na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej

32/49

Przekształcenie lokalu mieszkalnego w użytkowy a indywidualna stawka amortyzacyjna - wyrok WSA

14/46

Przekształcenie spółdzielczego prawa do garażu w prawo własności

26/47

Przekwalifikowanie do środków trwałych składników majątku zaliczonych bezpośrednio do kosztów

8/49

Remont hali produkcyjnej a amortyzacja znajdujących się w niej maszyn

6/50

Rozliczenie kosztów energii elektrycznej dotyczącej prac modernizacyjnych

24/48

Rozliczenie kosztów prac rozwojowych

6/53

Rozliczenie nakładów modernizacyjnych, których wartość w roku podatkowym przekroczyła 3.500 zł

30/54

Rozliczenie nakładów ulepszeniowych środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo w roku poprzednim

6/48

Rozliczenie niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym

33/52

Rozliczenie niezamortyzowanej wartości licencji po zakończeniu okresu jej ważności

14/50

Rozliczenie sprzedaży nie w pełni zamortyzowanych środków trwałych częściowo sfinansowanych dotacją

3/52

Rozliczenie wydatków na nabycie narzędzi zużytych w procesie budowy środka trwałego - interpretacja organu podatkowego

5/49

Rozliczenie zakupu gruntu

28/47

Rozliczenie zakupu i wytworzenia składników zaplecza budowlanego

27/49

Rozliczenie zakupu wyposażenia sfinansowanego dotacją z urzędu pracy - interpretacja organu podatkowego

15/45

Rozliczenie zaniechanej inwestycji - interpretacja organu podatkowego

36/45

Rozpoczęcie amortyzacji nabytych praw autorskich

13/52

Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego

36/48

Różnice kursowe a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja organu podatkowego

22/45

Różnice kursowe od pożyczek i kredytów w walucie obcej zaciągniętych na sfinansowanie budowy środka trwałego - interpretacja
organu podatkowego

23/50

Różnice kursowe od zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego

2/50

Samochody stanowiące środki trwałe spółki jawnej wykorzystywane przez wspólników do celów prywatnych a koszty podatkowe

3/53

Samochód osobowy nabyty na potrzeby firmowe sporadycznie wykorzystywany prywatnie - interpretacja organu podatkowego

31/47

Samochód osobowy wprowadzony do działalności gospodarczej jednego z małżonków

16/54

Skutki zakupu kradzionego pojazdu - interpretacja organu podatkowego

19/46

Sposób ustalenia indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla nabytego używanego budynku - interpretacja organu podatkowego

10/48

Sprzedaż części nieruchomości

11/48

Sprzedaż dokonana z przyczyn ekonomicznych nie w pełni zamortyzowanej nieruchomości

10/50
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Sprzedaż środka trwałego przed upływem 12 miesięcy jego użytkowania

28/47

Sprzedaż środka trwałego w części sfinansowanego dotacją

30/51

Stawka amortyzacyjna dla środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł
Środki trwałe otrzymane w wyniku podziału jednostki

Środki trwałe u prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

4/50
34/52

7/50

Udokumentowanie nakładów na ulepszenie środka trwałego - wyrok NSA

34/48

Udokumentowanie nakładów stanowiących wartość początkową środka trwałego - wyrok NSA

25/47

Ujawnienie środka trwałego, wprowadzenie do ewidencji oraz jego amortyzacja

16/53

Ulepszenie istniejącego obiektu wskutek prac związanych z budową środka trwałego

31/49

Ulepszenie środka trwałego w całości zamortyzowanego

20/51

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

15/47

Ulepszenie urządzenia niezaliczonego do środków trwałych ze względu na niską wartość

22/48

Ulepszenie zestawu komputerowego

27/47

Urządzenia nabywane i wykorzystywane na potrzeby prywatne a koszty podatkowe - wyrok WSA

26/44

Ustalenie prawa do jednorazowej amortyzacji w spółce cywilnej, gdy wspólnik dodatkowo prowadzi indywidualną działalność
gospodarczą - interpretacja organu podatkowego

11/44

Ustalenie stawki amortyzacyjnej na podstawie Wykazu

31/52

Ustalenie wartości początkowej budynków nabytych wraz z gruntem - interpretacja organu podatkowego

24/44

Ustalenie wartości początkowej nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny

19/48

Ustalenie wartości początkowej nieruchomości stanowiącej współwłasność

21/52

Ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych w leasingu finansowym - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

4/50

Utwardzenie dzierżawionego placu

9/50

Wartość początkowa, amortyzacja oraz sprzedaż budynku mieszkalnego

15/48

Wartość początkowa budynku i gruntu nabytego za łączną cenę

31/50

Wartość początkowa budynku wybudowanego systemem gospodarczym

30/55

Wartość początkowa oraz amortyzacja logo otrzymanego w formie darowizny - interpretacja organu podatkowego

29/47

Wartość początkowa oraz amortyzacja prawa do firmowego logo otrzymanego w drodze darowizny - interpretacja organu podatkowego 6/47
Wartość początkowa samochodu zakupionego za granicą

32/46

Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego aportem - interpretacja organu podatkowego

30/50

Wpływ zmiany roku podatkowego na wielkość rocznych odpisów amortyzacyjnych

2/45

Wycena środków trwałych i usług otrzymanych nieodpłatnie

15/50

Wycofanie z działalności składnika majątku niezaliczonego do środków trwałych

21/55

Wydatki na odbudowę zniszczonych środków trwałych - interpretacja organu podatkowego

33/49

Wydatki na przystosowanie budynku pod wynajem
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Wydatki na ulepszenie obcego środka trwałego

32/47

Wydatki na utworzenie strony internetowej

12/50

Wydatki poniesione na prace adaptacyjne części prywatnego garażu

29/52

Wydatki związane ze spłatą zobowiązań hipotecznych a cena nabycia nieruchomości

20/50

Wykup ubezpieczenia zapewniającego dodatkową ochronę serwisową środka trwałego

7/49

Wymiana części peryferyjnych nie zawsze powoduje ulepszenie środka trwałego

36/46

Wymiana pokrycia dachowego jako koszt uzyskania przychodu

12/47

Wymiana tradycyjnej bramy wjazdowej na bramę zautomatyzowaną - interpretacja organu podatkowego

35/46

Wymiana uszkodzonego monitora, myszki lub klawiatury a wartość początkowa zestawu komputerowego

10/49

Wytworzenie środka trwałego przy wykorzystaniu własnego sprzętu oraz pracy oddelegowanych pracowników

4/53

Zakończenie amortyzacji środka trwałego

24/45

Zakończenie inwestycji a naliczenie odsetek od zobowiązań

34/51

Zakończenie realizacji inwestycji i ujawnienie środka trwałego w ewidencji - wyrok NSA

24/43

Zakup budowli obsługującej firmowy budynek

33/54

Zakup licencji niezbędnej do wytwarzania produktów

10/53

Zakup nieruchomości na potrzeby działalności rolniczej

13/51

Zakup środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 3.500 zł - amortyzacja i ewidencja

23/52

Zakup wyposażenia i narzędzi sfinansowany dotacją z urzędu pracy - interpretacja organu podatkowego

26/46

Zakup żaluzji okiennych do budynku biurowego

7/52

Zaliczenie do środków trwałych składnika majątku nabytego z zamiarem krótkotrwałego wykorzystywania

23/53

Zapłata za udział wspólnika występującego ze spółki a wartość firmy - wyrok WSA

27/43

Zasada kontynuacji amortyzacji nie obowiązuje po zakupie środka trwałego - interpretacja indywidualna

13/49

Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla samochodu używanego w leasingu

17/57

Zestaw klimatyzacyjny montowany w najmowanych pomieszczeniach

21/54

Zmiana klasyfikacji pojazdu a wartość początkowa środka trwałego

27/48

Zmiana przeznaczenia budynku w trakcie jego budowy

18/50

Zmiana statusu własności środka trwałego

19/50

Zmiany w KŚT a kontynuacja amortyzacji środka trwałego

35/48

Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego

33/50

Zwrot sprzedawcy środków trwałych zakupionych w roku ubiegłym

12/48

Zwrot środka trwałego potwierdzony fakturą korygującą

18/46

8. Porady dla przedsiębiorcy
Budynek przedsiębiorcy - podatek od nieruchomości
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Czy będzie nowy podatek od samochodów osobowych?

28/49

JPK w pytaniach Czytelników

27/52

Jednolity Plik Kontrolny - odpowiedzi na pytania Czytelników

22/52

Kiedy osoba prawna zmienia właściwość urzędu skarbowego na tzw. urząd wyspecjalizowany?

18/51

Komputerowe prowadzenie kont syntetycznych a JPK

35/52

Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące JPK

24/49

Obowiązki informacyjne wynikające z ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej - nadal aktualne

32/54

Oddział osoby prawnej jako odrębny podmiot na potrzeby JPK

29/55

Podmiot trzeci nie zapłaci podatku za płatnika - interpretacja organu podatkowego

22/51

Pomagamy ustalić status przedsiębiorcy na potrzeby JPK

36/50

Przedsiębiorcy prowadzący PKPiR a obowiązki w zakresie JPK

29/53

Przekazywanie faktur w postaci JPK

35/51

Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o.

24/49

Przychód z operacji finansowych dla potrzeb definicji przedsiębiorcy

29/54

Przychód z tytułu usługi gastronomicznej a podatek od sprzedaży detalicznej - odpowiedź na interpelację poselską

27/55

Pytania Czytelników dotyczące JPK

25/52

Pytania Czytelników dotyczące stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego

16/46

Pytania Czytelników w sprawie Jednolitego Pliku Kontrolnego

19/52

Stosowanie przepisów o odsetkach i terminach zapłaty

19/53

Średnioroczne zatrudnienie a status przedsiębiorcy dla celów JPK - w pytaniach Czytelników

31/52

Udzielanie pracownikom pożyczek i odraczanie terminów zapłaty a podatek bankowy

28/49

Ujmowanie dokumentów sprzedaży w strukturze JPK

35/51

Usługi medyczne - podatek od nieruchomości

31/54

Ustalanie statusu podmiotu dla potrzeb JPK w świetle wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

32/51

Ustalanie średniorocznego zatrudnienia na potrzeby JPK

35/51

Ustalenie podatku od sprzedaży detalicznej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

25/54

Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK

28/50

Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK - w pytaniach Czytelników

26/51

Utworzenie spółki z o.o. - wybrane problemy

18/52

Wykreślenie z CEIDG indywidualnego przedsiębiorcy przekształconego w spółkę z o.o.

36/53

Zajęcie wierzytelności przez urząd skarbowy a prawo do kompensaty

35/53

Zastosowanie sankcyjnej 20% stawki PCC od pożyczki a odsetki za zwłokę - wyrok NSA

26/54

Zawarcie umowy spółki "cichej" a obowiązek zapłaty pcc - interpretacja organu podatkowego

16/49
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9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Bez zmian w stopach procentowych składek ZUS w 2017 r.

36/56

Błędne zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS z winy zleceniobiorcy a odpowiedzialność zleceniodawcy

28/53

Brak informacji od zleceniobiorcy o ustaniu tytułu do ubezpieczeń w ZUS

23/55

Córka przedsiębiorcy zatrudniona w jego firmie na etacie

18/54

Czy nieusprawiedliwiona nieobecność w pracy zmniejszy podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego?

28/56

Data wyrejestrowania pracownika z ubezpieczeń w ZUS

24/54

Data zgłoszenia zleceniobiorcy do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

20/56

Dochody zarobkujących emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne

13/59

Dodatkowe obowiązki płatników składek w I kwartale 2016 r.
Dodatkowy składnik wynagrodzenia w limicie podstawy wymiaru składek

2/54
28/55

Dokumentowanie związku choroby z wypadkiem w drodze do pracy

7/57

Dokumenty dla celów ustalenia zakresu ubezpieczeń zleceniobiorcy

18/55

Dowody do wypłaty wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego

36/57

Do zwrotu nadpłaconych składek niezbędny jest wniosek

4/57

Druki rozliczeniowe za zleceniobiorcę po zakończeniu współpracy

29/57

Dzień zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

14/53

FP i FGŚP za pracownika mającego ustalone prawo do renty

6/56

Informacja ZUS IWA za 2015 r. - do 1 lutego 2016 r.

3/54

Informacja ZUS ZSWA za 2015 r. - do 31 marca 2016 r.

9/53

Informacja do KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności gospodarczej - do 31 maja br.

14/52

Informacja do ZUS o przyznaniu stopnia niepełnosprawności pracownikowi

21/58

Informacja roczna o składkach dla ubezpieczonych

4/54

Jak zgłosić zleceniobiorcę do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS?

19/55

Już obowiązuje nowy druk deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA i nowy kod świadczenia

12/53

Kod terminu w deklaracji ZUS DRA po zatrudnieniu pracownika
Kod tytułu ubezpieczenia pracownika do wykazania w druku ZUS RCA

Krótkotrwałe choroby a podstawa wynagrodzenia chorobowego
Likwidacja działalności gospodarczej w ZUS

9/54
27/56

3/58
25/57

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2016 r.

2/59

Nawet lekka praca zarobkowa pozbawia prawa do zasiłku chorobowego

1/61

Nie ma składek ZUS od wartości polisy ubezpieczeniowej wykupionej pracownikom na czas podróży zagranicznej

8/56

Nie można opłacać oddzielnie składek za przedsiębiorcę i oddzielnie za pracowników
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Niezdolność do pracy powstała przed nawiązaniem stosunku pracy nie uprawnia do świadczeń z tego tytułu

9/58

Obliczanie podwyższenia zasiłku macierzyńskiego

9/55

Obliczenie wysokości wynagrodzenia chorobowego po podwyżce płac

5/58

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT - odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa

33/55

Obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na PIT - uchwała SN i odpowiedź ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa

22/55

Obowiązki płatnika składek w związku z zatrudnieniem pracownika

34/55

Ograniczenie wysokości zasiłku chorobowego przysługującego za czas choroby trwającej po ustaniu zatrudnienia

13/57

Okresy, za które pracownik traci prawo do świadczeń chorobowych

18/58

Oskładkowanie kwoty odszkodowania wypłaconego z tytułu umowy o zakazie konkurencji

16/57

Pełnomocnictwo dla małżonka osoby prowadzącej działalność bez ubezpieczeń w ZUS

22/58

Podstawa wymiaru składek ZUS zleceniobiorców - komunikat ZUS

7/54

Podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych - wyjaśnienie ZUS

34/53

Podstawa wymiaru składek pracowników oddelegowanych do pracy za granicę - nowe zasady

32/55

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla prowadzącego działalność gospodarczą

5/56

Podstawa wymiaru zasiłku w razie zmiany etatu - stanowisko ZUS

24/55

Podwyżka wynagrodzenia z wyrównaniem za okres wsteczny powoduje przeliczenie świadczeń chorobowych

20/58

Podwyższenie kwoty zasiłku macierzyńskiego do wysokości świadczenia rodzicielskiego w drukach ZUS - wyjaśnienie ZUS

6/54

Podwyższenie zasiłku macierzyńskiego zleceniobiorcy do kwoty świadczenia rodzicielskiego - stanowisko ZUS

34/58

Prawo do zasiłku chorobowego dla pracownicy w ciąży zatrudnionej u dwóch pracodawców

11/54

Premia kwartalna dla nowo zatrudnionego pracownika w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

22/58

Prowadzenie pozarolniczej działalności od stycznia bez składki zdrowotnej dla pobierających zasiłek macierzyński - wyjaśnienie ZUS

5/55

Prowizja od wartości sprzedaży w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

35/57

Prowizja w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

29/60

Przeciętne wynagrodzenie ma wpływ na limity podstaw wymiaru składek ZUS w 2017 r.

36/54

Przeliczenie nagrody rocznej wliczanej do podstawy świadczeń chorobowych po zmianie wymiaru czasu pracy

14/55

Przyjęcie do obliczenia zasiłku wynagrodzenia za miesiące poprzedzające wcześniejszy okres choroby

33/58

Rozliczenie grudniowego wynagrodzenia zleceniobiorcy wypłaconego w styczniu 2016 r.

1/60

Ruszyło okienko transferowe w ZUS

12/54

Składka na FEP należna za pracownika pracującego na niepełnym etacie - uchwała SN

35/56

Składka na FEP za pracownika - emeryta

31/56

Składka na FEP za pracownika okresowo niewykonującego pracy szczególnej

33/56

Składka na FP i FGŚP od kwoty ekwiwalentu za urlop wypłaconego pracownikowi

28/54

Składka na FP i FGŚP za zatrudnionego młodego pracownika

29/58
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Składka wypadkowa w nowym roku składkowym 2016/2017

Składka zdrowotna dla przedsiębiorcy i osoby z nim współpracującej w 2016 r.

11/51

5/54

Składka zdrowotna niepełnosprawnego przedsiębiorcy pobierającego świadczenie pielęgnacyjne

16/56

Składka zdrowotna od przychodu pracownika zatrudnionego na część etatu

32/57

Składka zdrowotna od wynagrodzenia chorobowego

30/58

Składki ZUS od kwoty rekompensaty finansowej wypłaconej pracownikom

17/59

Składki ZUS od kwoty rekompensaty za likwidację nagród za staż pracy

14/54

Składki ZUS od świadczeń z okazji Dnia Dziecka

17/58

Składki ZUS od zlecenia wykonywanego na rzecz komandytariusza

26/56

Składki ZUS przedsiębiorcy posiadającego prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

11/53

Składki ZUS z tytułu działalności wykonywanej na rzecz własnego pracodawcy

15/53

Składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
Składki na FP i FGŚP od dwóch zleceń podlegających ubezpieczeniom społecznym

Składki na FP i FGŚP przy pracy na zleceniu

7/55
33/57

4/56

Składki na FP i FGŚP z tytułu wykonywania pracy przez część miesiąca

20/57

Składki od wartości umundurowania dla zleceniobiorców oraz ekwiwalenty za jego pranie

13/55

Składniki wynagrodzenia, których nie wlicza się do podstawy wymiaru zasiłków

32/58

Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego przez prowadzącego działalność

23/58

Student na etacie podlega ubezpieczeniom w ZUS

26/55

Świadczenia chorobowe dla pracownicy w ciąży mogą być niższe od wynagrodzenia za pracę

19/57

Świadczenia chorobowe dla pracownika z ustalonym prawem do renty

6/57

Świadczenie rehabilitacyjne przyznane na wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy

2/58

Tytuł do ubezpieczeń w ZUS dla współmałżonka przedsiębiorcy wykonującego zlecenie

8/54

Tytuł ubezpieczeń dla syna jednego ze wspólników spółki zatrudnionego w niej na etacie

10/56

Ubezpieczenia i składki w ZUS za emeryta i rencistę wykonującego zlecenie

15/51

Ubezpieczenia i składki z umów zleceń zawartych z emerytem/rencistą

10/54

Ubezpieczenia w ZUS osoby zatrudnionej na etacie posiadającej prawo do renty

20/56

Ubezpieczenia w ZUS ze zlecenia zawartego z uczniem szkoły ponadgimnazjalnej

17/58

Ubezpieczenia w ZUS zleceniobiorcy - studenta zagranicznej uczelni - interpretacja ZUS

19/56

Ubiór służbowy dla pracownika oraz ekwiwalent pieniężny za jego pranie - co ze składkami?

2/56

Uczęszczanie na zajęcia szkolne w czasie choroby a prawo do zasiłku chorobowego

31/58

Ulgowe składki ZUS dla byłej osoby współpracującej

24/52

Ulgowe składki społeczne dla przedsiębiorcy
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Umowa o dzieło bez wpływu na ubezpieczenia ze zlecenia

22/57

Umowy zlecenia zawarte z własnym pracownikiem w 2016 r.

2/53

Urlop bezpłatny pracownika w drukach ZUS

3/57

Ustalanie nowej podstawy wymiaru zasiłku po 3-miesięcznej przerwie w jego pobieraniu zgodne z Konstytucją

25/59

Ustalanie okresu wypłaty wynagrodzenia chorobowego w razie zmiany pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego

21/60

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą
Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku dla pracownika otrzymującego dodatek za zastępstwo

4/59
17/60

Ustalanie prawa i wysokości zasiłku opiekuńczego dla zleceniobiorcy

8/57

Ustalenie 36-miesięcznego okres ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP

12/55

Ustalenie podstawy wymiaru zasiłku w razie zmiany zasad wynagradzania

25/58

W jakim terminie wspólnik spółki rozlicza się z ZUS?

21/59

Wliczanie wynagrodzenia za dyżury do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

6/58

Wpływ podwyżki wynagrodzeń na wysokość wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego

16/58

Wpływ przepisów płacowych na uwzględnianie premii w podstawie wymiaru zasiłków

12/56

Wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek wypłaca się za każdy dzień choroby

24/57

Wynagrodzenie pracownika za dany miesiąc płatne w miesiącu następnym a dokumenty rozliczeniowe ZUS

30/57

Wypłata wynagrodzenia chorobowego po okresie wyczekiwania

14/56

Wypłata zasiłku chorobowego, gdy pracownik nie zgłosi się na badanie wyznaczone przez lekarza orzecznika ZUS

26/58

Wypłata zasiłku opiekuńczego za czas sprawowania opieki nad dzieckiem przebywającym w szpitalu

15/57

Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego nie ulega zmianie w trakcie jego wypłaty

15/55

Wysokość wynagrodzenia zleceniobiorcy bez wpływu na zgłoszenie członków rodziny do zdrowotnego

35/55

Wysokość zasiłku chorobowego za dni pobytu w szpitalu

31/58

ZUS informuje o ułatwieniach dla firm delegujących pracowników do pracy za granicę

32/55

ZUS od kwoty wynagrodzenia wypłacanego członkowi zarządu spółki

31/55

ZUS od kwoty wynagrodzenia wypłaconego w okresie wypowiedzenia

27/57

Zasiłek chorobowy dla pracownika mającego ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy

29/59

Zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy po przerwie w ubezpieczeniu chorobowym

10/57

Zasiłek chorobowy po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego przez osobę współpracującą

18/57

Zasiłek opiekuńczy w okresie pracy wykonywanej w czasie urlopu rodzicielskiego

30/60

Zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w razie zamknięcia przedszkola

26/59

Zmiana adresu oraz dowodu osobistego pracownika w ZUS

13/56

Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
Zmiany w składkach ZUS za osoby oddelegowane do pracy za granicę
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10. Prawo pracy
Adnotacja o urlopie bezpłatnym w treści świadectwa pracy

36/62

Aktualizacja informacji dodatkowej w zakresie okresu wypowiedzenia

17/63

Aneksowanie umów przedłużanych do dnia porodu a limit "33 i 3"

23/59

Czas pracy w maju br., gdy na dzień dodatkowo wolny od pracy przypada święto

13/63

Czy dodatkowy urlop niepełnosprawnego pracownika podlega zasadzie proporcjonalności?

30/63

Czy pracownik odpowiada za służbowy laptop zniszczony w wyniku wypadku?

1/66

Czy pracownik opiekujący się małoletnim dzieckiem może odmówić wyjazdu w delegację?

6/63

Czy z tytułu zaległego urlopu przysługuje świadczenie urlopowe?

20/62

Diety za podróż służbową pracowników budowlanych

29/63

Dodatek do wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych

29/64

Dodatek stażowy za czas choroby w podstawie trzynastki

4/64

Dodatkowe badania lekarskie pracowników prowadzących pojazdy

7/60

Dokonanie na koniec roku korekty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

36/59

Dopełnienie podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

12/58

Dopłata do wczasów z ZFŚS po ustaniu zatrudnienia

23/61

Likwidacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

2/62

Nadal można zatrudniać na zastępstwo nieobecnego pracownika

19/61

Napoje chłodzące dla pracowników biurowych

21/61

Niewykorzystanie 14-dniowego urlopu wypoczynkowego

16/60

Normy czasu pracy niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu

9/61

Ochrona danych osobowych na etapie rekrutacji pracowników

34/61

Ochrona danych osobowych przy rozliczaniu dotacji

15/61

Odprawa z tytułu śmierci pracownika przebywającego na kilkumiesięcznym zwolnieniu lekarskim

22/62

Odprawa ze zwolnień grupowych liczona jako wielokrotność miesięcznego wynagrodzenia

21/62

Odprowadzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS

29/61

Okres nauki i pracy w stażu urlopowym pracownika

28/63

Określenie stałego miejsca pracy pracowników budowlanych

33/63

Opieka nad chorym dzieckiem w czasie urlopu wypoczynkowego

29/62

Opóźnienie w dostarczeniu wydruku e-zwolnienia - czy można jednocześnie obniżyć zasiłek i ukarać naganą?

14/62

Osiągnięcie dłuższego okresu wypowiedzenia po zmianie przepisów o zatrudnieniu terminowym

25/62

Pobyt w podróży służbowej w dni wolne od pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych

34/62

Podział i rezygnacja z urlopu rodzicielskiego

28/61
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Poinformowanie inspekcji pracy o niestosowaniu limitów i zmiana umowy

16/61

Policja nie ustala faktu wystąpienia wypadku przy pracy

18/62

Pomniejszanie dodatku stażowego i funkcyjnego o okres nieobecności

26/60

Ponowne zatrudnienie po uzyskaniu wcześniejszej emerytury a prawo do odprawy emerytalnej

13/62

Pracodawca nie może wprowadzić całkowitego zakazu podejmowania dodatkowego zatrudnienia

35/60

Prawidłowe sformułowanie przyczyny wypowiedzenia

17/62

Prawo do odprawy emerytalnej w razie kontynuowania zatrudnienia na podstawie nowej umowy

10/61

Prowadzenie usług księgowych przez byłego pracownika

18/59

Przerwanie studiów przez pracownika - co ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracodawcę?

2/64

Przesłanki uchylenia limitów zatrudniania na czas określony

28/58

Przy kilku płatnikach to pracownik pilnuje momentu przekroczenia rocznej kwoty granicznej

17/65

Przy zaniechaniu opieki pracownik może być odwołany z urlopu wychowawczego

23/64

Rekompensowanie nadgodzin dobowych i pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

19/58

Rezygnacja z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę młodocianą

14/59

Rozkład czasu pracy w razie łączenia pracy z urlopem rodzicielskim - opinia MRPiPS

14/57

Rozkład i normy czasu pracy w systemie zadaniowym

20/59

Rozliczanie kosztów podróży służbowej

14/60

Rozliczenie podróży służbowej pracownika pobierającego ryczałt za jazdy lokalne

31/62

Rozwiązanie umowy w czasie urlopu bezpłatnego a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

26/62

Ryczałt na jazdy lokalne, gdy pracownik korzysta z samochodu zastępczego

36/64

Składniki zmienne w wynagrodzeniu urlopowym nauczyciela akademickiego
Skrócenie wypowiedzenia w razie likwidacji pracodawcy

Skutki braku informacji o niestosowaniu limitów zatrudnienia terminowego - stanowisko resortu pracy
Stałe miesięczne wynagrodzenie w przypadku choroby obejmującej wszystkie dni rozkładowe pracy

Stałe wynagrodzenie w razie różnych nieobecności w pracy w jednym miesiącu

6/61
24/59

1/62
18/61

8/61

Stosowanie stawki godzinowej przy umowie zlecenia

32/63

Świadczenie usług na rzecz pracodawcy

15/59

Termin upływu czasowego limitu zatrudniania na czas określony - opinia MRPiPS

8/58

Uchylenie limitów zatrudniania terminowego z powodu obiektywnych powodów po stronie pracodawcy

15/58

Udział w turnusie rehabilitacyjnym a urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego

33/62

Udzielanie dnia wolnego w zamian za inny dzień wolny, na który przypadła choroba

25/60

Udzielanie zwolnienia na dziecko do lat 14 po zmianie przepisów
Ukaranie pracownika odmawiającego pracy w nadgodzinach
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Umowa cywilnoprawna nie gwarantuje prawa do świadczeń z zakresu bhp

11/55

Urlop dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu

25/63

Urlop wypoczynkowy udzielany na doby pracownicze - stanowisko MRPiPS

35/59

Urlop wypoczynkowy ustalany w roku kalendarzowym, a nie w kolejnych 12 miesiącach

23/62

Urlop wypoczynkowy w razie podjęcia pracy na urlopie wychowawczym

8/60

Ustalanie diety w razie wykonywania zadania służbowego w kilku państwach

26/61

Ustalanie dochodu gospodarstwa domowego dla potrzeb ZFŚS

31/61

Ustalanie limitu "33 i 3" i długości wypowiedzenia w razie przerw w zatrudnieniu

5/62

Ustalanie podstawy ekwiwalentu za urlop po okresie choroby - raz jeszcze

21/64

Ustalanie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracownika

27/60

Utworzenie ZFŚS i ustalenie odpisu w trakcie roku kalendarzowego

30/62

Utworzenie dodatkowego odpisu na ZFŚS

5/59

Warunki przyznania ryczałtu za pracę w porze nocnej

24/60

Warunki zatrudnienia osoby współpracującej

24/58

Wliczanie podwyżki dla pielęgniarek do podstawy jubileuszówki i odprawy emerytalno-rentowej w SPZOZ

35/61

Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownicze i emerytalno-rentowe

4/60

Wskazywanie kryteriów doboru do zwolnienia w treści wypowiedzenia

27/62

Wykazywanie pracy na urlopie rodzicielskim w świadectwie pracy

11/58

Wykonywanie zadań służbowych przez pracownika w siedzibie spółki

30/61

Wykorzystanie "luźnej" części urlopu rodzicielskiego w razie urlopu udzielonego z góry

9/60

Wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w 2017 r.

33/60

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2017 r.

34/59

Wymiar czasu pracy pracowników w 2017 r.

32/59

Wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym przypadającym na przełomie roku kalendarzowego

13/60

Wynagrodzenie urlopowe po powrocie z delegowania

31/59

Wynagrodzenie urlopowe ze składników zmiennych, wypłacanych nieregularnie

22/59

Wynagrodzenie za pracę dla pracownika, który pełni funkcję radnego

27/59

Wynagrodzenie za urlop dla nauczyciela akademickiego

3/61

Wypowiadanie umów na czas określony

32/64

Wysokość współczynnika urlopowego w 2017 r.

32/61

Wystawianie świadectwa pracy po umowach terminowych
Zajęcie komornicze pensji wypłaconej żonie zmarłego pracownika

Zakup autokaru ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
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Zapewnienie odpowiedniej temperatury i posiłków profilaktycznych w okresie zimowym

34/64

Zasady ustalania okresu urlopu wychowawczego

20/60

Zatrudnianie pracownika na podstawie kilku umów terminowych
Zatrudnienie cudzoziemca w celu wykonania pracy za granicą

7/58
12/61

Zatrudnienie kierowcy na podstawie umowy zlecenia

4/62

Zatrudnienie w małżeńskiej spółce z o.o. - prawo pracy oraz ZUS

7/61

Zawieranie umów cywilnoprawnych bez limitowania

Zawieranie umów na czas określony po zmianie przepisów

12/60

9/59

Zmiana wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego

28/59

Zmiana wymiaru etatu przesłanką zmiany wymiaru urlopu

10/60

Zmiana zasad zatrudniania terminowego bez wpływu na wystawianie świadectwa pracy

22/61

Zmniejszenie etatu w trakcie okresu rozliczeniowego

1/64

Zwolnienie pracownika chronionego w związku z likwidacją działalności

5/60

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w trakcie wypowiedzenia i limitowanie umów na okres próbny - stanowisko MRPiPS

Zwrot kosztów jazd służbowych prywatnym samochodem
Zwrot kosztów noclegu kierowcy - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

11/57

6/59
36/61

11. Rachunkowość
Aktualizacja wartości prawa wieczystego użytkowania gruntu

31/73

Badanie sprawozdania finansowego w pierwszym roku działalności

25/72

Badanie sprawozdań finansowych jednostek zależnych (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

34/74

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów monitoringu poeksploatacyjnego

26/74

Błąd w księgach rachunkowych 2015 r. wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

19/72

Czas dokonać wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

27/63

Czy jednostka mikro może sporządzać sprawozdanie finansowe dla jednostek małych?

29/71

Czy jednostki muszą zmieniać biegłego rewidenta?

28/74

Czy w księgach należy ujmować faktury dotyczące innych jednostek?

26/70

Data operacji gospodarczej i data zapisu księgowego na przykładzie umowy ubezpieczenia

19/62

Data otwarcia ksiąg rachunkowych nowo powstałej spółki komandytowej

18/69

Dokumentowanie operacji kasowych

10/70

Dokumenty składane do KRS i urzędu skarbowego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r.

16/63

Dopłaty wnoszone do spółki z o.o. w celu pokrycia straty za 2015 r.

25/69

Dotacja dla grupy producentów rolnych

21/74

Dotacja otrzymana na remont środka trwałego

11/63
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Ewidencja WNT potwierdzonego fakturą otrzymaną w kolejnym miesiącu

Ewidencja "białych certyfikatów" w spółdzielni mieszkaniowej
Ewidencja dodatniej różnicy kursowej dotyczącej niezapłaconego zobowiązania

15/69

8/74
12/65

Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

4/69

Ewidencja faktury zakupu wystawionej w grudniu 2015 r., a otrzymanej wraz z towarem w styczniu 2016 r.

8/63

Ewidencja faktury za wykonanie kompleksowej usługi

Ewidencja faktur za media na przełomie miesięcy
Ewidencja faktur za świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS

Ewidencja i prezentacja w bilansie zaliczki na wydatki komornicze

16/69

5/65
22/67

4/74

Ewidencja kosztów organizacji wyborów władz stowarzyszenia

21/73

Ewidencja kosztów podnajmu pomieszczeń biurowych oraz rozliczenie kosztów eksploatacyjnych

21/69

Ewidencja kosztów przerobu handlowego w celu ulepszenia towarów

20/63

Ewidencja kosztów wykonania przyłączy mediów

31/74

Ewidencja księgowa sprzedaży części środka trwałego

29/69

Ewidencja księgowa umorzenia odsetek za zwłokę w zapłacie należności

25/68

Ewidencja księgowa wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS dokonywanej do 30 września 2016 r.

27/70

Ewidencja księgowa zakupu i sprzedaży kodów aktywacyjnych

6/73

Ewidencja nadpłaty podatku dochodowego po uwzględnieniu straty podatkowej podlegającej odliczeniu

13/64

Ewidencja nadwyżek magazynowych

31/68

Ewidencja odsetek od dłużnika postawionego w stan upadłości

32/71

Ewidencja opłaty za pozwolenie na budowę

23/72

Ewidencja podatku VAT z tytułu korekty WDT

28/72

Ewidencja podatku od sprzedaży detalicznej

27/66

Ewidencja podatku u źródła potrącanego z zobowiązania wobec zagranicznego dostawcy

2/70

Ewidencja prowizji zagranicznego banku pośredniczącego

33/69

Ewidencja przekazania prywatnego samochodu do działalności gospodarczej

29/65

Ewidencja przychodu z tytułu najmu opłaconego z góry

13/65

Ewidencja przyjęcia obcych towarów do składu konsygnacyjnego
Ewidencja sprzedaży detalicznej towarów na podstawie raportów fiskalnych dobowych

Ewidencja środków pieniężnych otrzymanych po likwidacji spółki z o.o.

9/67
16/67

8/70

Ewidencja towarów handlowych przekazanych na ekspozycję

27/74

Ewidencja udzielenia i spłaty pożyczki ze środków ZFŚS

34/65

Ewidencja wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło zawartej z obcokrajowcem
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Ewidencja wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

20/72

Ewidencja zakupu i sprzedaży towarów w jednostce nieprowadzącej magazynu

28/67

Ewidencja zaległych składek na Fundusz Pracy i FGŚP

24/61

Ewidencja zmniejszenia VAT należnego w związku z ulgą na złe długi

14/65

Ewidencja zwrotu i wydania do utylizacji własnych produktów

2/69

Ewidencyjne i podatkowe skutki odliczenia VAT w zawyżonej wysokości

20/65

Faktura dotycząca 2015 r. otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

16/72

Faktura w walucie obcej wystawiona przez krajowego kontrahenta

17/66

Faktura za bilety lotnicze dotyczące przyszłej delegacji

15/73

Faktura zaliczkowa na poczet wykonania usługi badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

32/67

Gwarancje bankowe w bilansie (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

18/75

Gwarancje - kiedy rezerwy, a kiedy bierne rozliczenia międzyokresowe?

14/69

Inwentaryzacja rozrachunków drogą potwierdzenia sald

32/66

Inwentaryzacja środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym

34/67

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych

33/73

Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza a inwentaryzacja roczna

35/63

Jak księgować VAT niepodlegający odliczeniu?

15/62

Jednostki powiązane dla potrzeb prezentacji w sprawozdaniu finansowym

34/68

Jednostki powiązane i pozostałe, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

16/70

Kiedy można dokonać zmiany zasad (polityki) rachunkowości?

31/64

Kiedy można wydłużyć rok bilansowy?

33/75

Kiedy spółka z o.o. może zostać uznana za jednostkę małą, a kiedy za jednostkę mikro?

21/71

Kiedy stowarzyszenie może być jednostką mikro?

15/74

Kompensata jako forma wzajemnych rozliczeń kontrahentów

26/72

Kompensata umowna w księgach rachunkowych

17/74

Korekta błędu z lat ubiegłych dotyczącego nierozliczonego agio

23/73

Korekta kosztów 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Korekta podatku od nieruchomości za 2016 r. w księgach rachunkowych

Korekta przychodów ze sprzedaży 2015 r. na podstawie dokumentów wystawionych w 2016 r.
Korekta zawyżonych składek ZUS zleceniobiorcy za lata ubiegłe

7/63
23/66

6/64
31/71

Koszty prac poprawkowych

4/73

Koszty przygotowania nowej produkcji

4/68

Koszty szkoleń BHP i badań lekarskich pracowników produkcyjnych

13/70

Koszty transportu sprzedawanych wyrobów (towarów)

22/66
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Koszty wynagrodzenia pracownika sfinansowanego ze środków unijnych

Koszty zakupu usług u podwykonawcy

14/73

3/70

Koszty zastępstwa procesowego w księgach rachunkowych

19/64

Księgowania związane z sądowym nakazem zapłaty przeterminowanej należności

20/73

Księgowanie VAT niepodlegającego odliczeniu

5/69

Księgowanie faktury otrzymanej od firmy windykacyjnej

25/67

Księgowanie faktury z odwrotnym obciążeniem

19/73

Księgowanie otrzymanej faktury zaliczkowej

9/63

Kto musi podpisać roczne sprawozdanie finansowe?

9/72

Kurs zastosowany do wyceny diety wypłaconej w walucie obcej

28/70

Likwidacja spółki z o.o. - obowiązki bilansowe

18/71

Likwidacja towarów przeterminowanych

24/73

Napoje chłodzące zakupione dla pracowników

24/75

Nie koryguje się zatwierdzonego sprawozdania finansowego

26/73

Nieodpłatne otrzymanie nieruchomości - ujęcie w księgach rachunkowych
Niewpłacony fundusz założycielski fundacji

9/70
14/74

Nowelizacja KSR nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po
dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja"
2/75
Obciążenie pracownika z tytułu wyrządzenia szkody na cudzym majątku

1/71

Obniżenie cen towarów poniżej ceny ich zakupu

1/67

Obowiązek posiadania dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości

33/72

Obowiązkowe badanie sprawozdania finansowego po połączeniu spółek

14/71

Obrót gotówkowy w spółce z o.o.
Od 1 października 2016 r. można rozpocząć roczną inwentaryzację

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniły się zasady ewidencji i prezentacji zdarzeń nadzwyczajnych
Od 2016 r. obowiązują wyłącznie nowe wzory sprawozdań finansowych

Odpisanie kosztów robót dodatkowych

4/66
28/64

4/65
36/68

6/70

Odpisanie przedawnionej należności

33/71

Odpisanie w koszty bezwartościowych zapasów

29/74

Odpisanie w koszty nieprzydatnych zapasów towarów

36/69

Odpisywanie materiałów w koszty w momencie zakupu, czyli uproszczona ewidencja magazynowa

10/63

Odsetki od kredytu na sfinansowanie dopłat zwrotnych

18/73

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia OC działalności gospodarczej
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Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu

25/74

Określanie obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r. - przewidywana zmiana przepisów

36/65

Opłata za korzystanie ze środowiska w księgach rachunkowych

12/74

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego za 2015 r. pobrana w 2016 r.

12/75

Opłata za wydanie atestu w księgach rachunkowych

10/72

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2015 r.

20/72

Otrzymane odsetki, odszkodowanie oraz koszty sądowe podlegające zwrotowi w wyniku orzeczenia sądu

13/72

Otrzymanie dotacji a prawo do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
Otrzymanie kaucji z tytułu najmu w księgach rachunkowych wynajmującego

Otrzymanie należności objętej odpisem aktualizującym przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

1/74
24/64

9/73

Otrzymanie odszkodowania z tytułu braku spłaty należności

16/74

Otwarcie ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową powstałą z przekształcenia spółki jawnej

11/66

Płatności dokonywane firmową kartą płatniczą

15/65

Podatek u źródła po ubruttowieniu

33/74

Podatkowe i bilansowe skutki przedawnienia należności

29/72

Podmioty powiązane według znowelizowanej ustawy o rachunkowości

6/71

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2016 r. a uproszczenia w prowadzeniu rachunkowości

5/63

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. ze środków własnych - skutki u udziałowca

36/72

Podział spółki kapitałowej w księgach rachunkowych

30/72

Podział zysku w księgach rachunkowych spółki komandytowej

11/64

Polisa ubezpieczeniowa dotycząca dwóch lat obrotowych 2016-2017

31/69

Posezonowa obniżka cen towarów ustalanych według cen sprzedaży brutto

27/68

Potwierdzenie salda a odsetki za zwłokę w zapłacie

33/72

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym należności objętej odpisem aktualizującym

12/75

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym transakcji z podmiotami powiązanymi

13/74

Prezentacja wyniku ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysków i strat

7/67

Prowadzenie biura rachunkowego w formie spółki z o.o.

31/67

Prowadzenie ewidencji księgowej w jednostce rozpoczynającej działalność gospodarczą

23/75

Prowadzenie kasy nie jest obowiązkowe

30/64

Prowadzenie kasy - obowiązek czy możliwość?

24/73

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę z o.o. spółkę komandytową - wybrane zagadnienia

34/69

Przejście na pełną księgowość a całkowite umorzenie środków trwałych

19/74

Przekształcenie firmy osoby fizycznej w spółkę z o.o.

19/70

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego umorzonego w 100% w prawo własności

19/67
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Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

29/73

Przelew między kontami walutowymi

18/66

Przyjęcie do magazynu dostaw niepotwierdzonych fakturą
Przyjęcie do magazynu oraz sprzedaż wyrobów gotowych ewidencjonowanych w stałych cenach ewidencyjnych

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego

4/72
35/72

3/66

Rezerwa w fundacji otrzymującej 1% podatku

10/74

Ręczna dekretacja dokumentów księgowych (pytanie z forum internetowego - forum.gofin.pl)

26/64

Roczne sprawozdanie finansowe a status dla JPK

32/69

Rodzaje powiązań podlegające prezentacji w sprawozdaniu finansowym

12/69

Rozliczanie straty powstałej w roku ubiegłym

20/73

Rozliczenia gotówkowe w firmie nieprowadzącej kasy

26/68

Rozliczenie i ewidencja zaliczek na zakupy firmowe

11/59

Rozliczenie inwentaryzacji za 2015 r. w księgach rachunkowych

9/66

Rozliczenie kosztów zakupu towarów

30/65

Rozliczenie w księgach rachunkowych 2016 r. zysku wypracowanego w 2015 r.

22/64

Rozliczenie zaliczki wpłaconej komornikowi

22/74

Rozpoczęcie działalności w drugiej połowie roku a sprawozdanie finansowe za 2016 r.

20/75

Rozwiązanie umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego w księgach rachunkowych

7/73

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

3/74

Skutki podatkowe i rachunkowe zaniżenia wartości sprzedanych produktów

22/73

Spisanie nadpłaty powstałej na rozrachunkach z dostawcą

26/65

Sposób dokumentowania przychodu i rozchodu towarów handlowych w przypadku dokonania przedpłaty

20/66

Sposób ewidencji zaliczek na podatek dochodowy u podatników CIT

23/65

Sposób prezentacji w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów finansowych

9/74

Sprawozdania finansowe sporządzane przez jednostki mikro i jednostki małe

35/66

Sprawozdanie finansowe podczas zawieszenia działalności spółki z o.o.

12/73

Sprzedaż osobie fizycznej udziałów objętych za wkład niepieniężny

2/71

Sprzedaż udziałów objętych w zamian za aport

16/73

Sprzedaż wierzytelności własnej - ujęcie w księgach

24/71

Świadczenie odszkodowawcze po likwidacji leasingowanego samochodu

24/72

Termin dokonania inwentaryzacji metodą weryfikacji

36/74

Termin przeksięgowania VAT należnego i naliczonego

18/63

Terminy przechowywania dyskietek i płyt CD
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Transakcje pomiędzy spółką z o.o. a firmą jej prezesa i udziałowca

30/68

Tworzenie rezerw na zobowiązania sądowe

30/70

Ujawnienie w informacji dodatkowej transakcji zawartych na warunkach innych niż rynkowe

18/68

Ujęcie w księgach dłużnika korekty VAT naliczonego w związku z zastosowaniem procedury ulgi na złe długi

2/68

Ujęcie w księgach rachunkowych faktur dotyczących kilku miesięcy

14/63

Ujęcie w księgach rachunkowych kosztu badania sprawozdania finansowego za 2015 r.

16/65

Ujęcie w księgach rachunkowych wypłaty zasiłku macierzyńskiego

17/73

Ujęcie w księgach spóźnionych faktur w trakcie roku obrotowego

20/69

Ujęcie w sprawozdaniu finansowym podatku dochodowego wynikającego z zeznania CIT-8

12/73

Ujęcie zaległego dodatku stażowego w księgach rachunkowych

14/66

Umorzenie należności a rozwiązanie odpisu aktualizującego

36/71

Umorzenie odsetek od należności naliczonych na dzień bilansowy

20/74

Uproszczenia przewidziane w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro, małych i pozostałych

36/66

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów zamiast ksiąg rachunkowych - od 1 stycznia 2016 r.

3/64

Uproszczona ewidencja zapasów - zasady rozliczania

23/69

Usługi w toku na koniec roku obrotowego

13/68

Ustalenie i prezentacja zysku ze sprzedaży środka trwałego w rachunku zysku i strat

35/68

Ustalenie jednostkowej ceny zakupu towarów

22/71

Ustalenie obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

35/64

Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego

9/72

Uzyskanie poręczenia od podmiotu prowadzącego działalność w tym zakresie

29/73

VAT naliczony i należny do rozliczenia po dniu bilansowym

9/75

VAT odzyskany w związku z zastosowaniem ulgi na złe długi

8/64

Warunkowe umorzenie części pożyczki

3/72

Wkłady pieniężne wniesione do spółki komandytowej

33/66

Wpływ dywidendy za 2015 r. przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

16/74

Wprowadzenie uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za 2015 r. podlegającego badaniu przez biegłego rewidenta

2/66

Wybór biegłego rewidenta w jednostce podlegającej badaniu na podstawie ustawy o obligacjach

6/75

Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

5/70

Wycena faktury korygującej wystawionej w walucie obcej

35/70

Wycena i ewidencja zbiorczej faktury wystawionej w walucie obcej

12/62

Wycena na dzień bilansowy zaliczki otrzymanej w walucie obcej
Wycena nieruchomości inwestycyjnych według zasad obowiązujących dla środków trwałych
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Wycena niezużytych materiałów na dzień bilansowy

7/69

Wycena otrzymanych darowizn rzeczowych w jednostce mikro

20/70

Wydawanie konsumentom bonów pieniężnych

32/74

Wykorzystanie wkładów wniesionych na kapitał zakładowy spółki z o.o.

24/66

Wypłata dywidendy zagranicznej osobie fizycznej

24/69

Wystawienie faktury na sprzedaż nieruchomości przed podpisaniem aktu notarialnego

8/72

Zaewidencjonowanie opłaty stałej wpłaconej komornikowi za poszukiwanie majątku dłużnika

11/69

Zakres stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

34/73

Zakres usług wykonywanych przez biuro rachunkowe

15/67

Zakup niskocennego programu finansowo-księgowego w ujęciu rachunkowym

17/70

Zakup usług windykacyjnych

29/75

Zakup wierzytelności w księgach rachunkowych

12/67

Zakupy z funduszu remontowego w spółdzielni mieszkaniowej

5/74

Zaliczka na poczet zysku w księgach rachunkowych spółki z o.o.

9/64

Zaliczka na podatek dochodowy

4/72
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Zmiana zasad rozliczania umowy leasingu dokonana w trakcie roku
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Zmniejszenie VAT naliczonego w związku z zastosowaniem procedury ulgi na złe długi - w ewidencji księgowej
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Związki o charakterze rodzinnym jako źródło występowania powiązań między podmiotami gospodarczymi
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Zwrot niewykorzystanej dotacji w księgach rachunkowych
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Zwrot niewykorzystanych środków ZFRON
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Zysk netto przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w księgach rachunkowych
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