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1. Koniecznie przeczytaj
2 stycznia 2017 r. mija termin zawiadomienia o rezygnacji z ustalania różnic kursowych metodą bilansową

24/8

30 września mija termin przekazania na rachunek ZFŚS drugiej raty odpisów ustalonych na 2016 r.

18/7

Do 31 grudnia 2016 r. należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS

24/5

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r.

20/5

Ewidencja przychodów i kosztów w jednostkach prowadzących działy specjalne produkcji rolnej

1/8

Kolejny projekt zmian ustawy o rachunkowości

9/4

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowe standardy

10/4

Korekta kosztów z tytułu otrzymanych rabatów w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r.

3/4

Kursy średnie walut obcych do wyceny bilansowej, ogłoszone przez NBP 31 grudnia 2015 r.

2/4

Limit przychodów za 2016 r., którego osiągnięcie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r.

20/4

Mniej jednostek będzie zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych - kolejny projekt zmian ustawy o rachunkowości

14/4

Mniej jednostek zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych

23/5

Moment ujęcia w kosztach zaliczki wpłaconej komornikowi - wyjaśnienie MF

5/6

Możliwość rozłożenia na raty zobowiązania wobec PFRON z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania

20/6

Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości

10/5

Obowiązek przekazywania ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego

13/4

Obowiązek ujawniania informacji niefinansowych oraz więcej uproszczeń dla niektórych jednostek

23/4

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS

11/4

Obowiązki związane z zatwierdzeniem i udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2015 r.

12/4

Od 1 styczna 2016 r. niektóre organizacje pozarządowe mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG

2/6
11/6

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 r.

6/6

Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa za 2015 r.

6/4

Opublikowano KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"

18/4

Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów

16/4

Opublikowano ustawę wprowadzającą centralizację rozliczeń VAT w samorządach

19/4

Osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, które będą mogły stosować uproszczenia dla jednostek mikro w 2017 r.

20/5

Postać sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki mikro i małe
Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości "Środki trwałe"

5/7
16/5

Przepisy nowelizujące ustawę o rachunkowości, które weszły w życie 1 stycznia 2016 r.

1/7

Stanowisko w sprawie inwentaryzacji a obowiązek zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej

18/6

Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
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W jakich sytuacjach sprawozdanie finansowe trzeba poprawić?

9/7

Ważne terminy w kwietniu 2016 r.

7/4

Ważne terminy w lutym 2016 r.

2/9

Ważne terminy w styczniu 2016 r.

1/4

Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS

10/7

Złożenie sprawozdania finansowego osoby prawnej w urzędzie skarbowym

11/7

Zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości

4/4

2. Rachunkowość finansowa
Analiza należności przeterminowanych w celu dokonania odpisów aktualizujących

4/12

Bilans i rachunek zysków i strat jednostki powstałej z przekształcenia

22/4

Czy konwersję pożyczki na kapitał podstawowy wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych?

Data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

24/11

21/4

Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracowników i ich rodzin

12/11

Działalność deweloperska - wybrane zagadnienia

23/13

Ewidencja i wycena bilansowa produkcji w toku

6/10

Ewidencja księgowa wpłat na PFRON

18/11

Faktura uproszczona i paragon jako dokumenty księgowe

12/6

Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda

23/6

Inwentaryzacja towarów znajdujących się na terenie strzeżonym

24/9

Korekta części odsetkowej raty leasingowej w leasingu finansowym

13/13

Koszty ubezpieczenia pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego

22/11

Kredyty bankowe w księgach rachunkowych

13/6

Księgowe ujęcie podatku od sprzedaży detalicznej

19/5

Lokaty pieniężne zakładane na okres dłuższy niż 3 miesiące
Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

8/6
24/10

Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport

9/20

Obligatoryjne doskonalenie zawodowe biegłych rewidentów

19/8

Obowiązek badania sprawozdania - kogo dotyczy i co oznacza?

4/14

Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym za 2015 r.

1/14

Podmioty powiązane według prawa bilansowego z uwzględnieniem najnowszych zmian

2/17

Prezentacja dotacji otrzymanej na sfinansowanie budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych

1/12

Prezentacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w porównawczym rachunku zysków i strat

23/7

Prezentacja lokat terminowych w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych

11/8
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Prezentacja skutków zawarcia umowy leasingu w rocznym sprawozdaniu finansowym

5/15

Prezentacja wybranych zdarzeń w sprawozdaniu spółki z o.o., będącej wspólnikiem spółki komandytowej

6/13

Przedpłata wpłacona na poczet przyszłej usługi w bilansie

6/11

Rabat dotyczący towarów sprzedanych i pozostających w magazynie
Rachunkowość stowarzyszenia zwykłego

7/6
22/13

Rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy – obowiązek tworzenia i ich aktualizacja

3/10

Roczna inwentaryzacja składników majątku obrotowego

22/6

Rozliczanie kosztów krajowych podróży służbowych

16/9

Rozliczanie odsetek podatkowych w księgach rachunkowych

14/5

Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej

3/15

Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek szkody

22/9

Rozrachunki z komornikiem w księgach wierzyciela
Rozrachunki z krajowym dostawcą wyrażone w walutach obcych

Rozrachunki związane z wynagrodzeniami za grudzień, płatnymi w styczniu

8/4
20/7

6/8

Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w ujęciu księgowym

20/11

Skutki bilansowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

10/15

Skutki likwidacji spółki z o.o. w księgach udziałowca

7/9

Spis z natury zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów będących własnością innych podmiotów

21/6

Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro

21/7

Szczepienia pracowników przeciwko grypie sfinansowane przez pracodawcę

21/8

Świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia finansowane ze środków ZFŚS

24/12

Ujęcie w bilansie weksla obcego z terminem wykupu powyżej roku

6/12

Uproszczenia w rachunkowości spółki z o.o.

16/6

Uproszczenia w sprawozdawczości i wycenie instrumentów finansowych w przedsiębiorstwie osoby fizycznej

4/9

Ustalenie na dzień bilansowy sald konta ZFŚS oraz rachunku bankowego tego funduszu

3/7

Ustalenie zmiany stanu produktów a odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych

23/9

Uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych

2/15

VAT rozliczany metodą kasową w księgach rachunkowych małego podatnika

10/8

Wartości niematerialne i prawne - wycena i ewidencja księgowa

17/4

Wątpliwości związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw

2/10

Wniesienie aportem wkładów niepieniężnych do spółki z o.o.

21/12

Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego

5/10

Wybór biegłego rewidenta do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego

18/8
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Wybrane operacje gospodarcze związane z udzieleniem gwarancji na dostawy i usługi

9/13

Wybrane problemy związane z prowadzeniem biura rachunkowego

15/4

Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym w wysokości 100% jej wartości

Wynik ze zbycia środka trwałego otrzymanego w formie darowizny

23/12

1/11

Zasady odliczania straty w spółkach osobowych

17/11

Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS

14/10

3. Rachunkowość w przykładach liczbowych
Aktywa otrzymane w drodze darowizny wykorzystane w prowadzonej działalności

5/24

Aport do spółki osobowej w księgach spółki i wspólnika

3/22

Czy miesięczne raty w leasingu operacyjnym można rozliczać w czasie?

14/16

Ewidencja księgowa towarów handlowych wystawionych w formie ekspozycji

13/21

Ewidencja materiałów i półproduktów w przerobie obcym

22/21

Ewidencja zapasów towarów w jednostce prowadzącej sprzedaż detaliczną

10/25

Ewidencja zdarzeń związanych z wystawieniem przez dłużnika weksla własnego

19/19

Jak ustalić normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych?

2/28

Koszty niezrealizowanego projektu budowlanego

24/21

Leasing operacyjny rozliczany bilansowo jako finansowy po utracie prawa do uproszczeń

15/13

Nadwyżki i niedobory środków trwałych ujawnione w wyniku inwentaryzacji

22/15

Odpady poprodukcyjne powstające w jednostce handlowo-usługowej

7/13

Odpady użytkowe powstałe w fazie wytwarzania wyrobu gotowego

20/17

Odpisanie należności nieściągalnej wyrażonej w walucie obcej

24/18

Odzyskana od dłużnika należność, na którą dokonano odpisu aktualizującego

17/15

Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach rachunkowych

6/21

Podatek u źródła potrącony za granicą od należności licencyjnych

8/14

Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

18/19

Prezentacja zysku w zestawieniu zmian w kapitale własnym

21/22

Produkcja elementów składowych wyrobu gotowego

20/19

Przedpłata otrzymana na poczet eksportu towarów

21/18

Przekazanie aktywów obrotowych na potrzeby własne i utrzymanie obiektów socjalnych
Przekazanie wyrobów gotowych do własnych placówek handlowych

7/16
19/11

Rachunki w walucie obcej opłacone kartą płatniczą podczas podróży służbowej

5/21

Refundacja kosztów na utworzenie stanowiska pracy oraz zwrot VAT do urzędu pracy

9/33

Rozchód wyrobów gotowych na własne potrzeby jednostki

8/10
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Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

17/18

Rozliczenie produkcji w jednostce prowadzącej konta zespołu 4

4/24

Rozliczenie umowy faktoringu obejmującej należności w walucie obcej

11/24

Rozliczenie w księgach rachunkowych skutków kradzieży środka trwałego

23/21

Rozliczenie w księgach zwrotu VAT w systemie TAX FREE

12/18

Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet przyszłych dostaw i usług

10/19

Różnice kursowe powstałe przy uregulowaniu kosztów w walucie obcej kartą płatniczą

9/27

Skonto przyznane nabywcy z tytułu wcześniejszej zapłaty należności

23/18

Spłata zaległości wobec ZUS w ramach układu ratalnego

12/24

Sprzedaż nieruchomości na raty
Ujęcie w księgach i bilansie zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie

Ujęcie w księgach skutków korekty VAT naliczonego za 2015 r.
Ulga na złe długi i późniejsza korekta należności "in minus"

1/25
11/19

2/24
14/18

Umowa leasingu, której przedmiotem jest jednocześnie grunt i budynek

1/30

Ustalenie wyniku podatkowego przy sporządzaniu porównawczego rachunku zysków i strat

6/16

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych

16/16

Wkłady wniesione przez wspólników do nowo utworzonej spółki jawnej

15/24

Wycena produkcji w toku na koniec okresu sprawozdawczego

19/15

Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego

15/20

Wydatki na odzież i obuwie robocze w księgach pracodawcy

3/26

Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia i umowy o dzieło

1/22

Wynagrodzenia zleceniobiorców zatrudnionych przy budowie środka trwałego

Zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką
Zakup środka trwałego sfinansowany ze środków ZFRON i jego późniejsza sprzedaż

Zaliczki pobrane przez pracownika na zakupy firmowe

13/17

4/20
16/22

9/30

Zapomogi pieniężne wypłacane pracownikom ze środków obrotowych jednostki

18/15

Zmiana rachunku zysków i strat z wariantu porównawczego na kalkulacyjny

13/26

Zobowiązania w walucie obcej uregulowane kartą płatniczą do konta złotówkowego

14/13

Zwrot wadliwych towarów do producenta i wymiana na towar pozbawiony wad

12/22

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Aktualizacja programu komputerowego nie jest ulepszeniem wartości niematerialnej i prawnej

20/28

Aktywa jednostki przekazane kontrahentowi w celu wykonania zamówienia

7/21

Amortyzacja środków trwałych, których wartość nie przekracza 3.500 zł

3/33
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Amortyzacja środków trwałych podczas zawieszenia działalności gospodarczej

Amortyzacja wartości firmy w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią

19/22

8/21

Czy budynek, który jest w trakcie ulepszenia, należy wykazywać w ewidencji środków trwałych?

22/25

Czy można obniżyć stawki amortyzacji bilansowej bez zmiany stawek amortyzacji podatkowej?

4/32

Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu?

24/27

Czy wydatki na ekspertyzę stanu technicznego wpływają na wartość początkową środka trwałego?

11/30

Czy wydatki na szkolenie z obsługi nowego środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?

18/28

Dofinansowanie otrzymane na pokrycie kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego

2/35

Ewidencja księgowa wydatków związanych z uzyskaniem koncesji i ustanowieniem użytkowania górniczego

6/28

Ewidencja nakładów poniesionych na adaptację ogródka w jednostce prowadzącej restaurację

14/24

Grupowanie kosztów ponoszonych na zakup i budowę nowych środków trwałych

19/28

Jak rozliczyć w księgach zakup telefonu na raty?

12/30

Kiedy drukarka stanowi odrębny środek trwały?

14/22

Klasyfikacja środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT

15/29

Klasyfikacja środka trwałego do odpowiedniej grupy i rodzaju KŚT

24/28

Korekta VAT naliczonego w związku ze sprzedażą pojazdu samochodowego

14/26

Korekta błędnie zakwalifikowanej nieruchomości

6/25

Korekta błędu polegającego na zaniżeniu odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego

8/20

Korekta faktury zaliczkowej na zakup środka trwałego

Korekta zapisów księgowych dotyczących lat ubiegłych w związku z błędnym ujęciem środka trwałego

17/25

7/20

Koszty poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania

17/26

Koszty pośrednictwa przy sprzedaży środka trwałego

13/33

Koszty prób przeprowadzonych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania

23/28

Koszty ustanowienia hipoteki będącej zabezpieczeniem kredytu zaciągniętego na budowę środka trwałego

1/35

Koszty wewnątrzzakładowego przesunięcia środka trwałego

16/29

Koszty wyceny działki, stanowiącej zabezpieczenie kredytu na finansowanie modernizacji budynku

18/27

Lampy zakupione do wynajętego biura - odrębny środek trwały czy element wyposażenia?

14/25

Lokal mieszkalny wynajęty pracownikowi

9/38

Meble w zabudowie stałej zwiększające wartość początkową budynku

10/33

Moment przyjęcia zakupionego środka transportu do używania i wprowadzenia do ewidencji bilansowej środków trwałych

10/31

Montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym stanowiącym środek trwały

15/30

Montaż maszyny użytkowanej na podstawie umowy leasingu

9/36

Nabycie dzierżawionej wcześniej nieruchomości, w której poniesiono nakłady na ulepszenie

2/39
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Nabycie gruntu pod budowę hali produkcyjnej

22/25

Nakłady poniesione na monitoring i klimatyzację w obcym budynku

5/28

Niedobór całkowicie zamortyzowanego środka trwałego ujawniony podczas spisu z natury

4/29

Odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie ulepszenia środka trwałego

16/30

Okres amortyzacji środka trwałego w jednostce założonej na czas określony

10/32

Okres amortyzacji ulepszenia w obcym środku trwałym

7/22

Okres przechowywania dokumentów dotyczących zakupu lub wytworzenia środka trwałego

8/19

Opłata administracyjna i opłata wstępna przy umowie leasingu w walucie obcej

Opłaty za zawarcie przedwstępnej umowy nabycia lokalu od dewelopera
Ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji bilansowej

Prawa autorskie do projektu opakowań nowych wyrobów, których produkcję wstrzymano

21/28

5/29
22/26

5/32

Prowizja bankowa od kredytu na zakup gruntu oraz budowę hali magazynowej

15/29

Prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego

24/24

Przekazanie do użytkowania budynku obejmującego część biurową i produkcyjną

12/28

Przekazanie przedmiotu leasingu finansowego na podstawie umowy cesji

2/37

Przeksięgowanie składnika majątku z ewidencji wartości niematerialnych i prawnych do środków trwałych

1/34

Przekształcenie całkowicie zamortyzowanego prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

13/31

Przekwalifikowanie nieruchomości ujętych w środkach trwałych do inwestycji

19/23

Przychód ze sprzedaży środka trwałego wraz z usługą transportu do nabywcy

17/27

Przyjęcie do używania środków trwałych zakupionych na potrzeby parku technologicznego

3/34

Rezygnacja z zakupu środka trwałego i zwrot wpłaconej wcześniej zaliczki

7/23

Roczna opłata za uaktualnienie oprogramowania finansowo-księgowego

1/33

Rozliczenie zakupu licencji na program komputerowy o cenie nie wyższej niż 3.500 zł

18/27

Rozszerzenie programu komputerowego o kolejne stanowiska

2/38

Różne stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej środka trwałego sfinansowanego dotacją

3/30

Składniki majątku otrzymane przez SP ZOZ w darowiźnie

19/26

Skutki bilansowe sprzedaży złomu z likwidacji środka trwałego

12/27

Skutki niewyksięgowania z ewidencji bilansowej sprzedanego środka trwałego

6/25

Skutki unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

5/29

Sprzedaż gruntu po cenie niższej niż wartość rynkowa

1/36

Sprzedaż środka trwałego służącego działalności socjalnej

Sprzedaż ulepszenia w obcym środku trwałym
Środek trwały przejęty za zobowiązania dłużnika
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Środki trwałe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymanej aportem

9/37

Udokumentowanie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o nakłady na ulepszenie

12/27

Ujęcie poniesionych nakładów jako ulepszeń w obcym środku trwałym

3/32

Ujęcie w księgach opłaty za wydanie pozwolenia na budowę

21/28

Ujęcie w księgach rachunkowych przychodu z tytułu zbycia nieruchomości zaliczonej do środków trwałych

17/24

Ujęcie wydatków poniesionych na wycenę nieruchomości w celu uzyskania kredytu na jej zakup

11/30

Umorzenie części pożyczki z WFOŚ przeznaczonej na ulepszenie lub remont środka trwałego

8/23

Uruchomienie kredytu inwestycyjnego w drodze zapłaty zobowiązania wobec sprzedawcy

8/22

Ustalenie stawki amortyzacyjnej dla programu komputerowego

16/28

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego

22/29

Użytkowanie maszyny na podstawie umowy użyczenia

23/32

Wartość mediów zużytych podczas budowy środka trwałego

20/23

Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu finansowego

23/29

Wycena bilansowa całkowicie zamortyzowanego samochodu będącego środkiem trwałym jednostki

11/29

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad stosowanych dla środków trwałych

21/30

Wydatki na zakup wyposażenia do budowanego środka trwałego

6/27

Wydatki poniesione na przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych

17/24

Wydatki poniesione na ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy

13/34

Wynajem sprzętu budowlanego a wartość początkowa środka trwałego

21/29

Wynajęcie nieruchomości kolejnemu najemcy za zgodą właściciela

11/31

Zakup i amortyzacja licencji spełniającej warunki dla wartości niematerialnych i prawnych

24/30

Zakup kilku niskocennych środków trwałych udokumentowany jedną fakturą

14/21

Zakup nowych opon nie zwiększa wartości początkowej samochodu

9/36

Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby prowadzonej działalności

22/28

Zakup środka trwałego poprzedzony zapłatą zaliczki

20/24

Zakup środków trwałych w ramach projektów badawczych

10/33

Zapłata za przygotowanie wniosku o dotację na zakup lub wytworzenie środka trwałego

18/26

Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych

23/25

Zatrzymanie przedmiotu umowy na poczet wynagrodzenia za wykonane na nim prace

16/31

Zmiana stawek amortyzacji bilansowej środków trwałych

21/31

Zniszczenie środka trwałego w budowie na skutek pożaru

24/26

Zwrot PCC uwzględnionego w wartości początkowej środka trwałego

15/28

Zwrot do sprzedawcy środka trwałego częściowo zamortyzowanego

18/24
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Zwrot dotacji wykorzystanej na wytworzenie środka trwałego

4/30

5. Rachunkowość krok po kroku
Ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie skutków zawarcia umowy faktoringu

24/33

Grunt oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu

17/28

Jak rozlicza się koszty zakupu w handlu towarami?

1/38

Jak ustalić datę zapisu księgowego?

16/32

Kapitały (fundusze) własne w księgach rachunkowych

23/33

Nadpłata dokonana przez nabywcę towarów

5/37

Nadpłata składek ZUS

5/34

Należności krótkoterminowe w bilansie dla jednostek małych

5/33

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych aktywów obrotowych

19/30

Operacje gospodarcze związane ze sprzedażą eksportową towarów

10/35

Organizacja gospodarki kasowej w jednostce

11/33

Płatności dokonywane przy użyciu firmowych kart płatniczych

21/34

Podział lub pokrycie wyniku finansowego w zależności od formy prawej jednostki

7/24

Posezonowa wyprzedaż towarów po obniżonej cenie

15/31

Pozostałe przychody i koszty operacyjne - w księgach i sprawozdaniu finansowym

14/27

Premie należne pracownikom za bieżący okres, wypłacane w okresach następnych
Prowadzenie ksiąg pomocniczych

3/35
20/29

Przejście przedsiębiorstwa produkcyjnego na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2016 r.

2/42

Przeznaczenie zysku netto w spółce z o.o. na wypłatę dywidendy

8/25

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

22/30

Rozliczenia międzyokresowe przychodów

18/29

Ustalanie i rozliczanie wartości firmy powstałej przy nabyciu przedsiębiorstwa

4/34

VAT do odliczenia w późniejszym okresie sprawozdawczym

5/35

Wypłata nagród jubileuszowych przez jednostki spoza sfery budżetowej

12/33

Zakup i używanie samochodu osobowego o wartości początkowej powyżej 20.000 EUR

13/35

Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod wynajem

6/30

Zaliczka wpłacona na poczet zakupu środka trwałego

5/35

Zasady stosowania zapisu technicznego

9/40

6. Rachunkowość budżetowa
Amortyzacja czasowo nieużywanego środka trwałego

12/38

Amortyzacja otrzymanego nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego gruntu w instytucie badawczym

11/41
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Centrum usług wspólnych - inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych

20/36

Czy główny księgowy zakładu budżetowego może prowadzić biuro rachunkowe?

23/43

Czy nadpłaty na rozrachunkach z kontrahentami wykazywać w sprawozdaniach budżetowych?

10/43

Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie gruntów należy wyksięgować z konta funduszu instytucji kultury?

5/41

Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków otrzymanych od innej jednostki

18/41

Dochód z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi składek ZUS i podatków w księgach jednostki budżetowej

16/40

Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sprawozdaniu Rb-28S

9/44

Dokument OT dla pozostałych środków trwałych w instytucji gospodarki budżetowej

10/45

Dopłaty do cen w księgach rachunkowych instytucji kultury

22/36

Dopłaty wnoszone przez gminę do własnej spółki z o.o.

14/38

Dostęp do serwisu internetowego w klasyfikacji budżetowej
Dotacje celowe i podmiotowe na sfinansowanie programów profilaktycznych w księgach rachunkowych SP ZOZ

2/50
12/40

Ewidencja faktury korygującej i prezentacja powstałej nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N oraz w bilansie

4/41

Ewidencja faktur za leki i usługi telekomunikacyjne w księgach samorządowej jednostki budżetowej

7/33

Ewidencja kosztów związanych z termomodernizacją budynków szpitala

1/49

Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłaconych świadczeń urlopowych

Ewidencja środków trwałych zakupionych przez instytucję kultury ze środków własnych oraz z dotacji

18/38

5/38

Ewidencja tantiem w księgach jednostki budżetowej

20/42

Ewidencja wyposażenia w samorządowej jednostce budżetowej

22/39

Ewidencja zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich

8/33

Finansowanie zakupów inwestycyjnych ze środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów

4/43

Kiedy wydatki na organizację imprez przez instytucję kultury stanowią wydatki strukturalne?

Klasyfikacja budżetowa usług świadczonych przez operatora sieci komórkowej

23/39

6/40

Klasyfikacja budżetowa wkładu własnego

16/44

Klasyfikacja budżetowa wydatków

19/40

Klasyfikacja budżetowa wydatków na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu

10/45

Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli

11/40

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup urządzeń i ich montaż

18/37

Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych przez powiatową inspekcję weterynaryjną

24/39

Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę utylizacji odpadów

20/39

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowe przeglądy gaśnic

12/39

Klasyfikacja paragrafowa wynagrodzenia za tłumaczenie w ramach zawartej umowy o dzieło

13/42

Koszt naprawy monitoringu w klasyfikacji budżetowej

13/43
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Koszty administrowania środkami ZFŚS w księgach samorządowego zakładu budżetowego

5/42

Książki nabywane przez gminne centrum kultury w celu ich sprzedaży

3/43

Księgowanie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę oświatową z tytułu wynajmu pomieszczeń

14/36

Księgowanie poniesionej straty i wypracowanego zysku po zmianie przepisów o działalności kulturalnej

1/44

Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska skarbnika gminy

9/45

Lokal i prawo użytkowania wieczystego gruntu otrzymane nieodpłatnie od organizatora samorządowej instytucji kultury

Materiały promocyjne w postaci spotów reklamowych w ewidencji księgowej jednostki budżetowej
Nadpłata opłaty za korzystanie ze środowiska w samorządowym zakładzie budżetowym

Nagroda przyznana dyrektorowi SP ZOZ za rok ubiegły i wypłacona ze środków szpitala
Nakłady poniesione przez jednostkę budżetową na wykonanie audytu energetycznego budynku

Należność z tytułu kary umownej w bilansie jednostki budżetowej i w sprawozdaniach budżetowych

14/37

3/44
21/43

5/43
19/37

4/40

Nieodpłatne otrzymanie od jednostki nadrzędnej całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

24/38

Objęcie udziałów w zamian za wkład rzeczowy w księgach urzędu gminy

16/39

Obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym w jednostkach sektora finansów publicznych

17/36

Od 1 stycznia 2016 r. jednostki i zakłady budżetowe powinny wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości
Odpisy aktualizujące wartość udziałów w księgach jednostki samorządu terytorialnego

2/48
12/42

Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań i kary w księgach SP ZOZ

5/40

Opłata za postój pobierana przez gminę w strefie płatnego parkowania

15/38

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ponoszone przez komendę straży pożarnej

11/43

Otrzymanie przez instytucję kultury w darowiźnie środka trwałego wymagającego naprawy i renowacji

14/35

Pobrana i nierozliczona przez pracownika zaliczka na zakup materiałów w sprawozdaniu Rb-N

15/39

Pomoce dydaktyczne otrzymane w formie darowizny

7/32

Ponoszone przez zakład budżetowy wydatki na prenumeratę czasopism a wydatki strukturalne

17/40

Pożyczka od organizatora w księgach samorządowej instytucji kultury

17/40

Prezentacja dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury
Prezentacja należności w sprawozdaniu budżetowym RB-27S

Prezentacja w bilansie środków pieniężnych, które do końca roku nie zostały przekazane do budżetu

8/37
18/40

3/42

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej

22/35

Przebudowa stacji uzdatniania wody w zakładzie budżetowym

22/39

Przekazanie służbowego telefonu komórkowego między jednostkami budżetowymi

19/38

Przeniesienie własności lokalu na rzecz samorządowej instytucji kultury
Przeznaczenie zysku netto instytucji kultury na fundusz rezerwowy

Przychody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w księgach rachunkowych szkoły
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Przystąpienie samorządowej instytucji kultury do centrum usług wspólnych

23/39

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i zakładu budżetowego według nowego wzoru

20/39

Refakturowanie usług obcych w księgach samorządowego zakładu budżetowego

10/42

Remont pomieszczeń ośrodka pomocy społecznej służących obsłudze programu "Rodzina 500+"

15/40

Rozliczenie nadpłaconych składek ZUS i ich zwrot pracownikowi w państwowej jednostce budżetowej

1/45

Rozliczenie niedoborów ujawnionych podczas inwentaryzacji dzieł sztuki i eksponatów muzealnych

22/40

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w sprawozdawczości budżetowej

7/35

Ujęcie faktur zakupu w ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej

6/39

Ujęcie odszkodowania z tytułu zdarzenia losowego w księgach jednostki budżetowej

13/43

Ujęcie zaległości czynszowej oraz jej odpracowania w księgach rachunkowych urzędu miasta

9/43

Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach instytucji kultury

9/43

Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych

6/38

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury

24/37

Wydatek polegający na wypłacie odprawy pośmiertnej w klasyfikacji budżetowej

24/37

Wydatek poniesiony na sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika

2/50

Wydatki na szkolenia strażaków w komendzie powiatowej PSP

17/38

Wykazanie środków pieniężnych w drodze w sprawozdaniu Rb-N

8/35

Wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości początkowej środka trwałego w przypadku jego sprzedaży

17/37

Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji bilansowej w związku z uchyleniem trwałego zarządu

21/41

Wyposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny jako wydatek strukturalny

14/34

Zakup i montaż systemu monitoringu w budynku wpisanym do rejestru zabytków

21/44

Zakup i montaż szlabanu elektronicznego w jednostce budżetowej

7/38

Zakup publikacji na potrzeby jednego z wydziałów jednostki sektora finansów publicznych

16/44

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r.

6/37

Zatrzymanie kaucji z tytułu najmu w księgach jednostki budżetowej

21/40

Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone w 2015 r., obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.

3/40

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury

14/34

7. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
Praktyczne zastosowanie MSR – jak ująć zwrot (refundację) nakładów na inwestycję w obcym obiekcie?

2/51

Praktyczne zastosowanie MSR - jak ująć obligację zamienną na akcje, wyemitowaną na rzecz pracownika?

21/45

Przychody według MSR - podstawowe zasady wyróżniania i prezentacji - część I

17/41

Przychody według MSR - podstawowe zasady wyróżniania i prezentacji - część II

19/42

Przychody według MSR - zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr

23/45
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Wartości niematerialne według MSR 38 – analiza transakcji dla potrzeb ujęcia zgodnie z MSR

1/51

Wartości niematerialne według MSR 38 - modele wyceny bilansowej

6/41

Wartości niematerialne według MSR 38 - odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - część I

10/48

Wartości niematerialne według MSR 38 - odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - część II

13/45

Wartości niematerialne według MSR 38 - odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - część III

15/42

Wartości niematerialne według MSR 38 - wyodrębnianie komponentów składowych aktywów niematerialnych

4/45

Wartości niematerialne według MSR 38 - zasady naliczania amortyzacji

8/38

8. Rachunkowość podatkowa
Bilansowe i podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników

24/40

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dla celów podatkowych a księgi rachunkowe

16/45

Korekta kosztów z tytułu otrzymanych rabatów

22/42

Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r.

5/45

Koszty używania samochodów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych

12/43

Nakłady poniesione na zakup pojemników na odpady komunalne

9/50

Rozliczenie otrzymanej zaliczki przy przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe

9/47

Rozliczenie sprzedaży środka trwałego sfinansowanego dotacją

7/40

Rozwiązanie rezerwy utworzonej na premię pracowniczą - rozliczenie bilansowe i podatkowe

Różnice przejściowe między wartością bilansową i podatkową środków trwałych na przestrzeni lat

14/39

3/45

Skutki używania dłużej niż rok składnika majątku odniesionego w koszty w dniu zakupu

20/43

Wynagrodzenia wypłacane w walucie obcej

18/42

Zasady rozliczania poniesionej straty w spółce z o.o.

11/44

9. Odpowiadamy na pytania
Aktualizacja zakładowego planu kont nie jest zmianą zasad (polityki) rachunkowości

Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu wyłącznie dla celów bilansowych

23/53

6/49

Bezgotówkowe rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu

22/56

Bilans otwarcia spółki z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

21/60

Bilansowe rozliczenie bonusu na przełomie roku

9/54

Blokada środków pieniężnych w związku z otrzymaniem gwarancji bankowej

8/45

Braki towarów powstałe na skutek błędów przy ewidencji rozchodu towarów

7/49

Budowa drogi gminnej i jej nieodpłatne przekazanie gminie

12/55

Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej

12/55

Części zamienne w ewidencji księgowej warsztatu samochodowego

16/49

Czy akcjonariusz będący osobą fizyczną może być jednostką powiązaną ze spółką?
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Czy jednostka, która w poprzednim roku nie prowadziła ksiąg rachunkowych, wykazuje dane porównawcze?
Czy jest możliwe dobrowolne przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego?

Czy korzystając z uproszczeń w zakresie nieustalania podatku odroczonego uwzględnia się zasadę istotności?
Czy księgi rachunkowe jednostki mogą być prowadzone i przechowywane w jej oddziale?

Czy materiały powierzone należy objąć ewidencją bilansową?

6/52
12/51

5/61
15/50

1/56

Czy należy zatwierdzić sprawozdanie spółki jawnej na dzień poprzedzający jej przekształcenie w spółkę z o.o.?

11/52

Czy niskocenne składniki majątku powinny być objęte ewidencją pozabilansową?

18/48

Czy odpisy aktualizujące wartość należności wykazuje się w bilansie?

3/52

Czy opakowania zwrotne kaucjonowane ujmuje się w księgach nabywcy towarów?

4/51

Czy otrzymaną od banku najemcy gwarancję na pokrycie należności ująć w ewidencji bilansowej?

3/52

Czy powiązania pomiędzy spółką jawną i spółką z o.o. oraz ich udziałowcami ujawnia się w sprawozdaniu?

6/60

Czy przychody i koszty spółki jawnej ujmuje się w księgach wspólnika będącego spółką komandytowo-akcyjną?

4/57

Czy przychód z tytułu realizacji punktów premiowych ujmuje się w księgach firmy?

1/62

Czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej należy złożyć do urzędu skarbowego?

15/51

Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?

6/46

Czy spółka z o.o., jako komplementariusz i spółka komandytowa tworzą grupę kapitałową?

23/63

Czy spółka z o.o. będąca podmiotem leczniczym może stosować uproszczenia dla jednostek małych?

4/55

Czy spółka z o.o. powstała pod koniec roku może wydłużyć swój pierwszy rok obrotowy?

2/56

Czy sprawozdanie jednostki za rok, w którym otrzymała aport w postaci przedsiębiorstwa, podlega badaniu?

Czy towary zawsze należy inwentaryzować w formie spisu z natury?

20/59

2/59

Czy tworzy się rezerwy na zobowiązania wynikające z zaksięgowanych faktur?

14/51

Czy w ciągu roku obrotowego można dokonać zmiany systemu finansowo-księgowego?

18/49

Czy w czasie inwentaryzacji można wykorzystać arkusze spisowe wydrukowane z systemu księgowego?

17/49

Czy w spółce z o.o. można dokonać zmiany roku obrotowego?

17/48

Czy wartość robót w toku uwzględnia się ustalając przychody do badania sprawozdania finansowego?
Czy zmiana wysokości rat leasingowych wpływa na wartość środka trwałego?

8/57
20/49

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym przy różnej długości okresów sprawozdawczych

6/50

Darowizna całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej najbliższej rodzinie

9/58

Darowizna udziałów dokonana pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.

21/56

Data wprowadzenia dowodu do ksiąg rachunkowych

22/54

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. bez wynagrodzenia

20/49

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za grudzień 2015 r., otrzymane w 2016 r.

5/51

Dofinansowanie termomodernizacji w księgach podmiotu leczniczego, działającego w formie spółki z o.o.

9/66
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Dofinansowanie z ZUS na zakup środka trwałego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy"

24/64

Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników

9/55

Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych zaliczyć koszty zakupu odzieży i obuwia roboczego?

4/52

Do jakiej kategorii aktywów zaliczyć maszyny i urządzenia będące przedmiotem najmu?

5/51

Do jakiej kategorii kosztów zaliczyć wydatki na prezenty dla kontrahentów?

4/53

Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

2/65

Dokumentowanie zwrotu wyrobu niesprzedanego przez nabywcę

18/50

Dotacja otrzymana jako refundacja kosztów poniesionych w poprzednim roku obrotowym

10/53

Elementy kosztów zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych

15/65

Elementy sprawozdania finansowego jednostki niezobowiązanej do badania tego sprawozdania
Ewidencja bilansowa niskocennych składników majątku trwałego

Ewidencja faktur zakupu i wynikającego z nich VAT przy częściowym odliczaniu tego podatku

2/61
23/61

7/53

Ewidencja i rozliczenie kosztów w jednostce prowadzącej produkcję rolną na przykładzie fermy drobiu

12/62

Ewidencja kosztów przedstawicielstwa na Ukrainie w księgach rachunkowych spółki

24/62

Ewidencja księgowa napiwków w lokalu gastronomicznym

18/51

Ewidencja księgowa odstępnego płaconego w przypadku cesji leasingu

16/53

Ewidencja księgowa opłaty parkingowej

24/46

Ewidencja księgowa podatku u źródła, w przypadku gdy nie można potrącić go z należności

14/65

Ewidencja księgowa strat związanych z kradzieżą towarów handlowych

17/56

Ewidencja kwot otrzymanych tytułem udziału w zysku spółki komandytowej w księgach udziałowca
Ewidencja nagród z zysku wypłaconych pracownikom

Ewidencja opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

5/55
10/55

9/52

Ewidencja otrzymanych faktur po zamknięciu miesiąca

20/53

Ewidencja rabatu zmniejszającego przychody ze sprzedaży gastronomicznej

11/61

Ewidencja uzyskania "białych certyfikatów"

20/65

Ewidencja zakupu produktów rolnych od rolników ryczałtowych, potwierdzonego fakturą VAT RR

19/55

Faktura dokumentująca zakup usługi leasingu operacyjnego wykonanej w następnym miesiącu

23/54

Faktura korygująca WNT otrzymana w marcu, dotycząca kosztów roku ubiegłego

8/50

Faktura korygująca skutkująca zmniejszeniem kosztów dotyczących lat ubiegłych

4/62

Faktura za przegląd techniczny samochodu służbowego

21/53

Fundusze własne w rocznym sprawozdaniu finansowym spółdzielni mieszkaniowej

24/59

Gratisowe bony za wielkość zrealizowanych zakupów - ujęcie ich wartości w momencie wydania i realizacji

18/55

Inwentaryzacja przeprowadzana w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej

14/42
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Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych

Jaką datę podać na arkuszu spisu z natury, gdy ostatni dzień roku w firmie jest dniem wolnym od pracy?
Jaką metodą inwentaryzuje się pożyczki udzielone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Jakich zapisów należy dokonać w księgach w związku z rezygnacją z budowy środka trwałego?

24/47

2/55
23/53

2/57

Jakie aktywa i pasywa wykazać w bilansie likwidacyjnym firmy osoby fizycznej?

10/63

Jakie elementy sprawozdania finansowego składa do KRS spółka akcyjna, będąca jednostką małą?

14/53

Jakie warunki należy spełnić, aby dokonać zmiany roku obrotowego?

1/57

Jakie wymogi formalne należy spełnić przy podpisywaniu sprawozdania finansowego?

2/55

Jakie zobowiązania wykazuje się w bilansie jako krótkoterminowe?

1/55

Jak rozliczyć fakturę za usługę archiwizacji dokumentów księgowych?

14/45

Jak rozliczyć różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy od własnych środków pieniężnych?

6/48

Jak rozliczyć środki pobrane przez właściciela z konta spółki z o.o.?

7/60

Jak rozliczyć zobowiązanie jednostki wobec jej właściciela?

8/49

Jak ująć fakturę, gdy zobowiązany do zapłaty jest inny podmiot niż nabywca?

6/55

Jak ująć koszty zużycia energii w jednostce prowadzącej działalność produkcyjną?

8/61

Jak ująć w księgach kwotę utraconych korzyści, zasądzoną przez sąd?

8/65

Jak ująć w księgach nakłady poniesione na prace badawcze?

4/51

Jak ująć w księgach odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności?

6/49

Jak ująć w księgach opłaconą z góry fakturę za abonament roczny?

10/62

Jak ująć w księgach sprzedawcy pokrywane przez nabywcę koszty wysyłki towarów?

13/62

Jak ująć w księgach wydatki na zorganizowanie imprezy z okazji jubileuszu firmy?

1/58

Jak ująć wydatki poniesione na uzyskanie certyfikatu jakości usług?

2/66

Jak ująć wydatki związane z założeniem spółki z o.o.?

4/52

Jak ustalić katalog jednostek powiązanych?

15/55

Jak ustalić kwotę rezerwy na świadczenia pracownicze?

7/66

Jak ustalić próg istotności dla ujęcia wstępnej opłaty leasingowej bezpośrednio w koszty?

5/52

Jak ustalić wysokość kapitału podstawowego w spółce cywilnej?

6/57

Jak wprowadzić do ewidencji środków trwałych prywatny składnik majątku właściciela?

1/56

Jak wyksięgować wpłaconą przedpłatę, której nie można odzyskać?

7/52

Jak zaksięgować kradzież gotówki z kasy?

11/50

Jak zaksięgować opłatę za czynności kontrolne sanepidu?

17/61

Kapitał własny spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki o.o.

24/57

Kary i sankcje nałożone na jednostkę w związku z prowadzoną budową środka trwałego

21/53
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Kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych

22/50

Kiedy dokonać odpisu aktualizującego wartość należności skierowanej na drogę postępowania sądowego?

1/61

Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego przeznaczonego do likwidacji?

2/57

Kiedy jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

20/51

Kiedy można nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

11/58

Kiedy należy poddać badaniu sprawozdanie finansowe spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej?

11/60

Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?

18/54

Kiedy organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych?
Kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zastosować uproszczenia dla jednostek małych?

Kiedy wskazane jest stosowanie konta pozabilansowego "Środki trwałe w likwidacji"?

3/55
11/54

3/54

Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na badanie wody w basenie

11/52

Know-how wypracowane przez jednostkę we własnym zakresie

22/49

Kompensata wzajemnych rozrachunków z tytułu dostaw i usług

19/49

Konsekwencje zakupu spółki działającej na terenie innego państwa

14/56

Konwersja pożyczki na kapitał zakładowy w ramach umownego potrącenia

22/58

Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy w spółce z o.o.

15/56

Kopie dowodów obrotu kasowego

16/50

Korekta VAT i zaliczenie powstałej nadpłaty na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

6/47

Korekta VAT naliczonego z tytułu nieuregulowania należności

12/49

Korekta aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

11/66

Korekta błędu polegającego na nienaliczaniu amortyzacji od know-how wniesionego do spółki w formie aportu

18/62

Korekta błędu z lat poprzednich, dotycząca wysokości podatku dochodowego

2/62

Korekta ceny surowca zużytego do produkcji wyrobu gotowego

17/59

Korekta deklaracji CIT-8 zwiększająca kwotę zobowiązania podatkowego

15/60

Koszt wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy

22/48

Koszty eksploatacji samochodów demonstracyjnych

17/46

Koszty holowania pojazdu uszkodzonego w wyniku wypadku

13/53

Koszty i przychody związane z montażem sprzedanego wyrobu gotowego

16/51

Koszty obsługi prawnej poniesione przez spółkę w sprawie przeciwko prezesowi zarządu tej spółki

14/50

Koszty odholowania i umieszczenia samochodu na parkingu strzeżonym
Koszty poniesione na sporządzenie opinii o innowacyjności

Koszty przejazdu pracownika na okresowe badania lekarskie
Koszty reklamy ponoszone przez deweloperów
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Koszty sądowe związane z dochodzeniem należności

11/50

Koszty ubezpieczenia lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

20/62

Koszty upomnienia i opłata za postój służbowego samochodu

12/50

Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego

10/65

Koszty używania samochodów osobowych przez osoby zarządzające

13/58

Księgowanie faktur dotyczących prognozowanej wielkości zużycia energii

11/53

Księgowanie faktury dokumentującej zakup materiałów biurowych i koszt ich transportu

9/64

Księgowanie wymiany udziałów w spółce z o.o.

19/62

Kto powinien sporządzić i zatwierdzić politykę rachunkowości w firmie osoby fizycznej?

16/52

Kurs językowy dla pracowników opłacony z góry za cały rok
Likwidacja nieprzydatnych materiałów dokonana we własnym zakresie

Likwidacja towarów oraz ich przyjęcie do magazynu materiałów jako złom do sprzedaży

1/59
13/64

6/64

Likwidacja zniszczonych materiałów odpisanych w koszty w momencie zakupu

19/54

Moment ujęcia w księgach rachunkowych nabycia udziałów innej spółki

24/46

Moment zaliczenia do kosztów bilansowych wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło

10/57

Moment zaliczenia otrzymanej kaucji z tytułu najmu na dobro przychodów
Nadpłata składek na FP i FGŚP oraz jej zaliczenie na poczet bieżących składek

Nadwyżka wartości wniesionego aportu nad wartością nominalną objętych udziałów
Na jaki dzień potwierdza się saldo należności?

Na jakie konto odnieść koszty zakupu usług gastronomicznych dla uczestników konferencji promującej nowy produkt?

6/55
10/60

3/61
23/51

1/63

Na jakie konto odnieść zwrot z urzędu skarbowego niesłusznie zapłaconych odsetek?

11/56

Najem nieużywanych pomieszczeń jako dodatkowy przychód z pozostałej działalności

1/60

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – ewidencja zasądzonych odsetek oraz zwrot kosztów sądowych

3/60

Naliczone przez urząd skarbowy koszty upomnienia

14/42

Niedopełnienie obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta

20/50

Nieodpłatne otrzymanie środków chemicznych do produkcji w księgach członka grupy producentów rolnych

8/66

Nieodpłatne przekazanie wyrobu gotowego, którego wartość odniesiono w koszty w momencie wytworzenia

18/61

Niepotwierdzona nadpłata na koncie rozrachunkowym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

7/61

Nota uznaniowa wystawiona w związku z bezzasadnym obciążeniem kontrahenta za przestój pojazdu

20/64

Obciążenie pracownika karą pieniężną w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy

24/52

Objęcie ewidencją bilansową różnych odmian działalności prowadzonych przez osobę fizyczną
Obligacje w księgach rachunkowych emitenta

Obowiązek i termin inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
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Obowiązek potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzącą ksiąg rachunkowych

22/48

Obowiązek tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe pracowników

22/64

Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC w biurze rachunkowym

14/46

Obowiązek złożenia do KRS pierwszego sprawozdania finansowego spółki jawnej

21/59

Oddalenie przez sąd roszczenia, na które wcześniej wydano nakaz zapłaty

11/59

Od kiedy stosować zmiany w ustawie o rachunkowości, jeśli okres sprawozdawczy jest inny niż rok kalendarzowy?

7/48

Odniesienie kosztów amortyzacji budynku produkcyjnego na odpowiednie konto zespołu 5

18/48

Odpisanie wartości towarów zniszczonych podczas rozładunku

15/53

Odpisy aktualizujące wartość należności, dokonywane w ciężar kosztów finansowych

13/54

Odsetki naliczone na dzień bilansowy od zobowiązań związanych z budową środka trwałego

22/50

Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przez jednostki mikro

12/57

Odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w związku z zagubieniem przesyłki

17/50

Odzyskanie części wierzytelności na podstawie zawartej ugody

3/66

Odzyskanie naliczonego VAT przez spółkę z o.o. powstałą z przekształcenia jednoosobowego przedsiębiorcy

1/65

Określenie przychodów przy badaniu sprawozdania finansowego stowarzyszenia

Opakowania wytworzone we własnym zakresie - ewidencja i wycena

19/53

8/51

Opłacenie za pracownika mandatu drogowego

20/57

Opłata utrzymaniowa do licencji na oprogramowanie komputerowe

12/57

Opłaty celne ponoszone przy imporcie towarów

15/49

Opłaty licencyjne związane z nabywanym towarem

24/54

Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny pobierane przez bank w związku z zaciągniętym kredytem

9/53

Opłaty uiszczane za odtwarzanie muzyki w miejscu wykonywania działalności

10/60

Otrzymana z banku wycena kontraktu terminowego forward

16/59

Otrzymanie nagrody rzeczowej i przekazanie jej na cele osobiste właściciela

18/46

Otrzymanie wynagrodzenia za odstąpienie od umowy najmu

20/48

Otrzymywane od gminy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przez byłego najemcę

14/44

Podatek dochodowy naliczony w związku z przekazaniem pracownikom świadczeń pieniężnych ze środków ZFŚS

10/59

Podatek od nieruchomości dotyczący gruntu zaliczanego do inwestycji

8/47

Pod jaką datą należy otworzyć księgi rachunkowe spółki rozpoczynającej działalność?

1/55

Podstawowe zasady ewidencji kosztów wytworzenia produktów gotowych

22/61

Pokrycie przez spółdzielnię straty bilansowej za lata ubiegłe

12/65

Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych w spółdzielni
Pomijanie niektórych pozycji w sprawozdaniu finansowym
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Potrącenie z wynagrodzenia pracownika na poczet egzekucji administracyjnej

6/56

Powiązania rodzinne w sprawozdaniu finansowym

9/54

Pożyczka zaciągnięta na zakup środka trwałego przekazana bezpośrednio na konto sprzedawcy

18/47

Prawo do niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

14/55

Prezentacja gwarancji bankowej w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych

21/54

Prezentacja należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych w bilansie

3/56

Prezentacja w bilansie kaucji wpłaconej za najem lokalu

2/58

Prezentacja w bilansie zobowiązań rozłożonych na raty oraz z odroczonym terminem spłaty

Prezentacja w rachunku zysków i strat odpisów z tytułu aktualizacji wartości należności

17/52

9/57

Produkcja roślinna przeznaczona na potrzeby własne jednostki

21/62

Produkcja w toku w małej firmie budowlanej, stosującej wyłącznie konta zespołu 4

18/64

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez niezatrudnionego członka zarządu
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę partnerską rozpoczynającą działalność

Prowizja za podwyższenie limitu kredytu w rachunku bieżącym
Prowizja za udzielenie poręczenia zapłaty wadium

Przejęcie spółki w drodze łączenia udziałów, gdy obie spółki mają inny rok obrotowy

9/65
21/55

7/46
13/55

5/64

Przekazanie prowadzenia ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej do biura rachunkowego

19/59

Przeliczenie na złote walut obcych otrzymanych w wyniku uruchomienia kredytu bankowego

10/53

Przeniesienie kosztu zakupionej usługi na rzecz faktycznego nabywcy

23/59

Przeniesienie własności rzeczy w zamian za podatki
Przesunięcie materiałów między magazynami jednostki

Przeznaczenie kapitału zapasowego spółki jawnej na wypłatę dla wspólników
Przeznaczenie wyniku finansowego stowarzyszenia na przychody statutowe

4/65
17/47

7/44
14/43

Przychody i koszty do ustalenia obowiązku sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych

5/65

Przychody uzyskane ze zbiórki publicznej w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej

8/60

Przychody z tytułu kary umownej nałożonej na zleceniobiorcę za niewykonanie obowiązków

5/54

Przychody ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych

22/59

Przychód ustalony na dzień bilansowy z tytułu niezakończonej usługi budowlanej

7/55

Przychód z tytułu kar umownych a obowiązek badania sprawozdania finansowego

21/52

Przyjęcie przez księgowego odpowiedzialności za prowadzenie ksiąg rachunkowych

7/44

Rachunek kosztów w jednostce prowadzącej działalność deweloperską

13/60

Rachunkowość działów specjalnych produkcji rolnej na przykładzie działalności drobiarskiej

15/62

Rachunkowość jednostki będącej kościelną osobą prawną

12/66
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Rachunkowość jednostki prowadzącej działalność lombardową

14/62

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych otrzymana z urzędu pracy przez zakład budżetowy

12/49

Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółce z o.o. utworzonej przez miasto

17/60

Roszczenie nieuznane przez jednostkę, skierowane na drogę postępowania sądowego

20/60

Rozchód wyrobów gotowych do oceny laboratoryjnej i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych
Rozchód z magazynu materiałów zużytych do wykonania usługi serwisowej

4/64
24/47

Rozliczanie kosztów wspólnych przy prowadzeniu różnych odmian działalności

2/60

Rozliczanie opłat za prowadzenie rachunku bankowego na przełomie dwóch lat obrotowych

2/58

Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4

4/56

Rozliczenia z pracownikiem z tytułu płatności kartami firmowymi

6/62

Rozliczenie ZFŚS, gdy roszczenie o przekazanie środków na rachunek funduszu przedawniło się

7/62

Rozliczenie kosztów po przejściu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość

8/56

Rozliczenie nadwyżki towarów ujawnionej w toku spisu z natury

3/54

Rozliczenie należności uregulowanej za pośrednictwem terminala płatniczego

Rozliczenie niedoboru zawinionego towarów ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto

24/50

6/53

Rozliczenie niezrealizowanych różnic kursowych oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat

15/58

Rozliczenie odsprzedaży usług reklamy w księgach dystrybutora towarów

22/60

Rozliczenie pochodnego instrumentu finansowego

17/63

Rozliczenie szkody komunikacyjnej w księgach rachunkowych

14/48

Rozliczenie środków otrzymanych na działalność prewencyjną

13/61

Rozliczenie transakcji uregulowanych kartą płatniczą w placówce handlu detalicznego

3/58

Rozliczenie w księgach rachunkowych utargu uregulowanego kartą płatniczą

19/48

Rozliczenie wydatków poniesionych na zakup książki w wersji on-line

23/60

Rozliczenie zakupu wierzytelności od kredytodawcy

12/48

Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze

5/57

Rozliczenie zysku ze sprzedaży przy umowie finansowego leasingu zwrotnego

3/63

Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

10/64

Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS

23/65

Rozszerzenie programu komputerowego o dodatkowe stanowiska bez zakupu nowej licencji

13/53

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość towarów objętych przeceną

17/56

Rozwiązanie umowy dzierżawy i korekta zapłaconego z góry czynszu

16/64

Różnica powstała przy zapłacie w walucie obcej należności wyrażonej w złotówkach

14/50

Samochód demonstracyjny w księgach i sprawozdaniu finansowym dealera
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Składki członkowskie w księgach rachunkowych stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą

8/48

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - czy należy sporządzić i złożyć do urzędu skarbowego oraz KRS?

4/60

Skutki błędnej prezentacji należności z tytułu faktoringu w bilansie

Skutki poniesienia straty przez spółkę osobową w księgach wspólnika
Skutki rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego

Skutki zawarcia umowy faktoringu niewłaściwego w bilansie
Sprawozdanie finansowe jednostki małej nieobjęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta

13/57

4/59
11/64

8/59
12/47

Sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową

8/54

Sprawozdanie finansowe za 2015 r. - według starego, czy nowego załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?

6/46

Sprzedaż akcji obcych za pośrednictwem biura maklerskiego

5/60

Sprzedaż akcji za pośrednictwem domu maklerskiego

6/66

Sprzedaż majątku trwałego przed końcem okresu ubezpieczenia

7/45

Sprzedaż materiałów odniesionych w momencie nabycia bezpośrednio w ciężar kosztów

7/56

Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera

9/62

Sprzedaż ratalna towarów związana z zaciągnięciem kredytu bankowego przez kupującego

19/50

Sprzedaż surowca jako towaru i odniesienie w koszty wartości sprzedanych składników

23/56

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez jej wspólnika

3/57

Strata z lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia posiadającego status jednostki mikro

9/61

Straty spółki komandytowej nie ujmuje się w księgach rachunkowych wspólnika tej spółki

Szczegółowość sprawozdania finansowego spółki z o.o. spełniającej kryteria dla jednostek mikro

23/51

4/54

Środki finansowe pozyskane z funduszu prewencyjnego w rachunku zysków i strat

18/58

Świadczenia urlopowe jako alternatywa dla ZFŚS

12/52

Termin inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdania finansowego w związku z likwidacją spółdzielni

12/60

Ubytki zbóż w związku z wysuszaniem

19/65

Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych - wycena i prezentacja w bilansie

8/62

Udzielanie pożyczek poza systemem bankowym a rezerwy na ryzyko związane z działalnością

16/51

Ujawnienie fałszywych banknotów podczas wpłacania do banku środków pobranych z kasy jednostki

10/54

Ujawnienie w informacji dodatkowej danych o zabezpieczeniach kredytu inwestycyjnego

7/48

Ujemny kapitał własny w nowo powstałej spółce z o.o.

17/54

Ujęcie dopłat wniesionych do spółki z o.o. w księgach wspólnika

11/51

Ujęcie przychodów w związku z rewitalizacją parku miejskiego

1/66

Ujęcie w księgach PCC od umowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomej

Ujęcie w księgach dotacji na zakup środków do produkcji na przełomie dwóch lat obrotowych
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Ujęcie w księgach kosztów utrzymania biura obsługi klienta i magazynu

20/61

Ujęcie w księgach rachunkowych faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę

22/65

Ujęcie w księgach zawyżonej faktury za media

17/66

Ujęcie zobowiązania wobec dostawcy, wpłaconego na rzecz faktora

19/63

Ujmowanie i rozliczanie kosztów prac rozwojowych

18/59

Umorzenie podatku od nieruchomości za rok poprzedni wraz z odsetkami

16/60

Umowa barterowa, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług

15/54

Uproszczenia w spółce, której organ zatwierdzający nie podjął decyzji o uproszczeniach dla jednostek mikro

22/53

Uproszczenia w spółkach z o.o. spełniających kryteria określone dla jednostek małych

5/49

Ustalenie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

22/51

W ciężar jakich kosztów odnieść odpis na ZFŚS?

11/63

W ciężar jakich kosztów zaliczyć wydatki na obsługę serwisową zakupionego sprzętu komputerowego?

5/59

W jakim momencie zaksięgować przychody z tytułu należnego zysku w innej spółce?

4/58

W jaki sposób wyksięgować z ewidencji bilansowej samochód, który uległ wypadkowi?

1/57

W której pozycji bilansu wykazać kwotę niespłaconego kredytu?

4/50

Według jakiego wzoru sporządzić sprawozdanie finansowe, gdy rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy?

13/55

Weksel własny w zamian za udziały likwidowanej spółki jawnej

24/56

Wniesienie dopłat do kapitału przez wspólników spółki z o.o.

22/57

Wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki z o.o. dokonane po wpisie spółki w KRS

16/61

Wnoszone na rzecz gminy opłaty za wywóz odpadów

19/49

Wpłata należności, której wartość była odpisana w koszty

12/48

Wpłaty na podwyższenie kapitału podstawowego, dokonane w walucie obcej

12/53

Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu

8/47

Wprowadzenie do ewidencji bilansowej towaru otrzymanego nieodpłatnie w ramach promocji

23/58

Wprowadzenie prywatnego majątku właściciela do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

18/46

Wprowadzenie towaru na stan magazynowy bez faktury zakupu i jego odsprzedaż

13/56

Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia

9/60

Wycena i ewidencja odsetek od pożyczki w walucie obcej

9/53

Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów

7/57

Wycena prowizji za prowadzenie rachunku walutowego

8/45

Wycena rozchodu towarów handlowych według cen przeciętnych

24/48

Wycena towaru nabytego w ramach WNT, w sytuacji gdy sprzedawca wystawił fakturę przed wykonaniem dostawy

24/58

Wydanie dokumentacji księgowej przez biuro rachunkowe w przypadku rezygnacji ze współpracy

11/65
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Wydanie wyrobów gotowych z magazynu w celu ich montażu u nabywcy

Wydatki finansowane ze środków ZFRON na zasadzie pomocy de minimis

17/45

7/63

Wydatki poniesione na przeprowadzenie badania środowiska pracy pracowników

17/47

Wydatki poniesione na usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem z kontrahentem

21/57

Wydatki związane ze sfinansowaniem kursu językowego pracownika

21/51

Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika

20/63

Wymiana udziałów pomiędzy wspólnikami spółek z o.o.

16/62

Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

10/55

Wynagrodzenie za pośrednictwo w ubieganiu się o zwrot podatku od wartości dodanej

7/47

Wynajem nieruchomości w księgach jednostki prowadzącej działalność w tym zakresie

24/55

Wyroby gotowe wydane pracownikom jako deputaty

19/61

Wytworzenie znaku towarowego przez pracowników jednostki

13/54

Zakładanie i likwidacja lokaty overnight w trakcie roku obrotowego

15/49

Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej

24/49

Zakup biletu dla zleceniobiorcy ze środków obrotowych spółki

6/59

Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką i spłata zadłużenia wobec banku

21/64

Zakup nieruchomości sfinansowany kapitałem własnym

16/50

Zakup przez spółdzielnię mieszkaniową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na licytacji

17/64

Zakwalifikowanie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do odpowiedniej grupy aktywów trwałych

23/52

Zaliczka w walucie obcej potwierdzona fakturą

21/58

Zaliczki na przyszłe dostawy towarów

16/57

Zamiana walut gromadzonych na rachunkach bankowych

16/55

Zatrzymanie wadium przez organizatora przetargu, jako kaucji zabezpieczającej

19/52

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział zysku spółki jawnej przekształconej w spółkę z o.o.

9/59

Zawarcie umowy przedwstępnej na sprzedaż nieruchomości i wpłata zadatku

12/58

Znak towarowy wytworzony we własnym zakresie

21/51

Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu kredytu wobec banku, w którym jednostka posiada udziały

8/53

Zobowiązanie z tytułu dzierżawy gruntu, niepotwierdzone dowodem zewnętrznym

13/66

Zwiększenie wysokości zobowiązania z tytułu składek ZUS w wyniku przeprowadzonej kontroli

20/54

Zwrot do NFZ niesłusznie otrzymanej refundacji

11/51

Zwrot do kasy niewykorzystanej części zaliczki pobranej w walucie obcej

15/52

Zwrot dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w samorządowym zakładzie budżetowym
Zwrot niesłusznie pobranych opłat za prowadzenie rachunku bankowego
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Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego w poprzednim roku obrotowym

8/46

Zwrot potrąconej pracownikowi kwoty tytułem zajęcia komorniczego

14/46

Zwrot z urzędu skarbowego nadpłaty podatku dochodowego właściciela

16/56

Zysk spółki jawnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o.

14/52
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