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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 3/4
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4238,198102,zmiany-w-odsetkach-w-2016-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4238,198102,zmiany-w-odsetkach-w-2016-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4238,198102,zmiany-w-odsetkach-w-2016-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4521,209398,zmiany-w-opodatkowaniu-sprzedazy-zywnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4521,209398,zmiany-w-opodatkowaniu-sprzedazy-zywnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4521,209398,zmiany-w-opodatkowaniu-sprzedazy-zywnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4384,203698,zmiany-w-prawie-celnym-uchwalone.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4384,203698,zmiany-w-prawie-celnym-uchwalone.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4384,203698,zmiany-w-prawie-celnym-uchwalone.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4369,203005,zmiany-w-przepisach-dotyczacych-limitu-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4369,203005,zmiany-w-przepisach-dotyczacych-limitu-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4369,203005,zmiany-w-przepisach-dotyczacych-limitu-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4471,207250,zmiany-w-ustawach-o-pdof-i-pdop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4471,207250,zmiany-w-ustawach-o-pdof-i-pdop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4471,207250,zmiany-w-ustawach-o-pdof-i-pdop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204443,zmiany-w-ustawie-o-pdop-wprowadzone-ustawa-o-bankowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204443,zmiany-w-ustawie-o-pdop-wprowadzone-ustawa-o-bankowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204443,zmiany-w-ustawie-o-pdop-wprowadzone-ustawa-o-bankowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4497,208612,zmiany-w-ustawie-o-vat-uchwalone-przez-sejm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4497,208612,zmiany-w-ustawie-o-vat-uchwalone-przez-sejm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4497,208612,zmiany-w-ustawie-o-vat-uchwalone-przez-sejm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4521,209397,zmiany-w-ustawie-o-vat-uchwalone-przez-sejm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4521,209397,zmiany-w-ustawie-o-vat-uchwalone-przez-sejm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4521,209397,zmiany-w-ustawie-o-vat-uchwalone-przez-sejm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4423,205384,zmiany-w-ustawie-o-vat-zwiazane-z-nowelizacja-prawa-celnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4423,205384,zmiany-w-ustawie-o-vat-zwiazane-z-nowelizacja-prawa-celnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4423,205384,zmiany-w-ustawie-o-vat-zwiazane-z-nowelizacja-prawa-celnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4407,204735,zmieniono-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4407,204735,zmieniono-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4407,204735,zmieniono-rozporzadzenie-w-sprawie-zwolnien-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4253,199032,zwolnienie-z-pit-jednorazowego-dodatku-pienieznego-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4253,199032,zwolnienie-z-pit-jednorazowego-dodatku-pienieznego-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4253,199032,zwolnienie-z-pit-jednorazowego-dodatku-pienieznego-dla.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl
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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 4/6

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4319,201261,aport-srodka-trwalego-do-spolki-z-oo-vat-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4319,201261,aport-srodka-trwalego-do-spolki-z-oo-vat-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4319,201261,aport-srodka-trwalego-do-spolki-z-oo-vat-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4358,202660,delegacja-czlonkow-zarzadu-spolki-kapitalowej-podatki-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4358,202660,delegacja-czlonkow-zarzadu-spolki-kapitalowej-podatki-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4358,202660,delegacja-czlonkow-zarzadu-spolki-kapitalowej-podatki-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4497,208618,dowoz-pracownika-do-pracy-ujecie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4497,208618,dowoz-pracownika-do-pracy-ujecie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4497,208618,dowoz-pracownika-do-pracy-ujecie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4326,201401,dywidenda-pieniezna-rozliczenie-w-spolce-wyplacajacej-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4326,201401,dywidenda-pieniezna-rozliczenie-w-spolce-wyplacajacej-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4326,201401,dywidenda-pieniezna-rozliczenie-w-spolce-wyplacajacej-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4415,205026,eksport-towarow-wycena-dla-celow-podatkowych-i-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4415,205026,eksport-towarow-wycena-dla-celow-podatkowych-i-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4415,205026,eksport-towarow-wycena-dla-celow-podatkowych-i-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4392,204146,fakturyparagony-dokumentujace-zakupy-za-granica-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4392,204146,fakturyparagony-dokumentujace-zakupy-za-granica-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4392,204146,fakturyparagony-dokumentujace-zakupy-za-granica-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4448,206569,firmowy-samochod-wykorzystywany-do-celow-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4448,206569,firmowy-samochod-wykorzystywany-do-celow-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4448,206569,firmowy-samochod-wykorzystywany-do-celow-prywatnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4250,198680,korekta-kosztow-w-2016-r-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4250,198680,korekta-kosztow-w-2016-r-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4250,198680,korekta-kosztow-w-2016-r-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4369,203009,korekta-nadplaconych-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4369,203009,korekta-nadplaconych-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4369,203009,korekta-nadplaconych-skladek-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4238,198105,korekta-sprzedazy-w-2016-r-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4238,198105,korekta-sprzedazy-w-2016-r-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4238,198105,korekta-sprzedazy-w-2016-r-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4310,200868,monitwezwanie-do-zaplaty-a-vat-podatek-dochodowy-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4310,200868,monitwezwanie-do-zaplaty-a-vat-podatek-dochodowy-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4310,200868,monitwezwanie-do-zaplaty-a-vat-podatek-dochodowy-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4310,200872,nabycie-nieruchomosci-w-drodze-zasiedzenia-aspekt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4310,200872,nabycie-nieruchomosci-w-drodze-zasiedzenia-aspekt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4310,200872,nabycie-nieruchomosci-w-drodze-zasiedzenia-aspekt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4336,201966,nagrodypremie-dla-pracownikow-wyplacone-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4336,201966,nagrodypremie-dla-pracownikow-wyplacone-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4336,201966,nagrodypremie-dla-pracownikow-wyplacone-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4358,202669,naklady-poniesione-na-cudzej-nieruchomosci-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4358,202669,naklady-poniesione-na-cudzej-nieruchomosci-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4358,202669,naklady-poniesione-na-cudzej-nieruchomosci-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204450,obciazenie-dluznika-kosztami-dochodzenia-naleznosci-podstawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204450,obciazenie-dluznika-kosztami-dochodzenia-naleznosci-podstawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204450,obciazenie-dluznika-kosztami-dochodzenia-naleznosci-podstawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4423,205393,obowiazki-pracodawcy-wynikajace-z-rozwiazania-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4423,205393,obowiazki-pracodawcy-wynikajace-z-rozwiazania-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4423,205393,obowiazki-pracodawcy-wynikajace-z-rozwiazania-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4461,206880,obrot-opakowaniami-zwrotnymi-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4461,206880,obrot-opakowaniami-zwrotnymi-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4461,206880,obrot-opakowaniami-zwrotnymi-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4270,199382,odprawa-i-odszkodowanie-za-rozwiazanie-umowy-o-prace-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4270,199382,odprawa-i-odszkodowanie-za-rozwiazanie-umowy-o-prace-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4270,199382,odprawa-i-odszkodowanie-za-rozwiazanie-umowy-o-prace-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4474,207571,odwrotne-obciazenie-rozliczenie-podatkowe-i-ujecie-ksiegowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4474,207571,odwrotne-obciazenie-rozliczenie-podatkowe-i-ujecie-ksiegowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4474,207571,odwrotne-obciazenie-rozliczenie-podatkowe-i-ujecie-ksiegowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4344,202282,oplacanie-podatkow-i-skladek-zus-za-wspolnika-przez-spolke.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4344,202282,oplacanie-podatkow-i-skladek-zus-za-wspolnika-przez-spolke.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4344,202282,oplacanie-podatkow-i-skladek-zus-za-wspolnika-przez-spolke.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4253,199048,podatkowe-i-bilansowe-rozliczenie-zaliczki-dla-komornika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4253,199048,podatkowe-i-bilansowe-rozliczenie-zaliczki-dla-komornika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4253,199048,podatkowe-i-bilansowe-rozliczenie-zaliczki-dla-komornika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4444,206247,podroze-prezesa-spolki-kapitalowej-aspekt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4444,206247,podroze-prezesa-spolki-kapitalowej-aspekt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4444,206247,podroze-prezesa-spolki-kapitalowej-aspekt-podatkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4407,204738,pozyczka-otrzymana-przez-spolke-kapitalowa-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4407,204738,pozyczka-otrzymana-przez-spolke-kapitalowa-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4407,204738,pozyczka-otrzymana-przez-spolke-kapitalowa-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204447,prywatny-samochod-przedsiebiorcy-wykorzystywany-na-potrzeby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204447,prywatny-samochod-przedsiebiorcy-wykorzystywany-na-potrzeby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4396,204447,prywatny-samochod-przedsiebiorcy-wykorzystywany-na-potrzeby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4290,200079,przedsiebiorstwo-osoby-fizycznej-wniesione-w-formie-aportu-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4290,200079,przedsiebiorstwo-osoby-fizycznej-wniesione-w-formie-aportu-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4290,200079,przedsiebiorstwo-osoby-fizycznej-wniesione-w-formie-aportu-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4290,200079,przedsiebiorstwo-osoby-fizycznej-wniesione-w-formie-aportu-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4230,197831,przejazdy-autostradami-w-ramach-podrozy-sluzbowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4230,197831,przejazdy-autostradami-w-ramach-podrozy-sluzbowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4230,197831,przejazdy-autostradami-w-ramach-podrozy-sluzbowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4230,197831,przejazdy-autostradami-w-ramach-podrozy-sluzbowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4238,198109,przekazanie-samochodu-do-uzytkowania-kontrahentowi-firmy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4238,198109,przekazanie-samochodu-do-uzytkowania-kontrahentowi-firmy.html?open=PDF
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Wydatki poniesione przed przyjęciem do używania przedmiotu najmu - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa 4/17
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Zakup licencji - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa 35/8
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Zaliczka na poczet WDT/WNT - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe 2/10
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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 33/9

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez spółkę z o.o. 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
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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 9/28

Elektroniczna forma przechowywania faktur zakupu i sprzedaży 30/27

Faktura od leasingodawcy z tytułu podatku od środków transportu - prawo do odliczenia VAT 9/23

Faktura wystawiona przez podmiot niezarejestrowany - rozliczenie podatkowe u nabywcy 33/29

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