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1. Koniecznie przeczytaj
Aktualizacja aplikacji JPK - komunikat Ministerstwa Finansów

19/4

Bezpieczeństwo danych przekazywanych w JPK - odpowiedź na interpelację poselską

11/4

Czy można korzystać z dwóch limitów jednorazowej amortyzacji - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

29/4

Czy obliczając zaliczkę za grudzień należy uwzględnić wartość spisu z natury na 31 grudnia?

6/5

Czy organy podatkowe zmieniły zdanie w sprawie rozliczania kosztu delegacji zagranicznych?

17/4

Czy wynajem auta pracownikom wyklucza pełne odliczenie VAT od związanych z nim wydatków? - wyrok NSA

24/5

Definicje pojęć "transakcja" i "jednorazowa wartość transakcji" - odpowiedź na interpelację poselską

7/4

Faktury wystawiane do paragonów a ewidencja VAT i JPK_VAT

20/4

Firma w mieszkaniu a wydatki na czynsz i media

36/5

JPK, gdy podatnik nie prowadzi ewidencji magazynowej - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

30/6

JPK_VAT przy ręcznym prowadzeniu ewidencji VAT i u podatników zwolnionych z VAT

5/4

Jak w 2017 r. ustalać minimalną stawkę za pracę?

5/6

Jednolitego podatku nie będzie - komunikat Ministerstwa Finansów

1/4

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości co najmniej 10.000 zł

32/5

Kogo dotyczą sankcje w PIT/CIT za naruszanie obowiązku bezgotówkowego regulowania transakcji? - odpowiedź MF na pytanie
naszego Wydawnictwa

9/4

Kolejna weryfikacja składanych plików JPK_VAT

16/4

Kolejne ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową

19/5

Komunikaty MF dotyczące JPK dla mikroprzedsiębiorców

32/4

Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące JPK_VAT

7/6

Konsekwencje wystawiania tzw. "pustych" faktur

16/4

Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_VAT

22/4

Konsultacje podatkowe w sprawie należytej staranności w VAT - pierwszy etap zakończony

26/4

Kontrole podatkowe w ramach KAS - komunikat Ministerstwa Finansów

9/4

Korekta amortyzacji jednak w momencie otrzymania dotacji - zmiana interpretacji KIS

21/5

Korekta oraz wysyłanie kilku plików JPK_VAT

20/7

Korekta podatku naliczonego przez dłużników

22/4

Kurs waluty stosowany do wyceny kosztów podróży służbowej pracowników - odpowiedź KIS na pytanie naszego Wydawnictwa

25/4

Limit płatności gotówkowych w transakcjach z podmiotami zagranicznymi - odpowiedź Ministerstwa Rozwoju na pytanie naszego
Wydawnictwa

3/5

Limity na 2018 r.

30/4

MF rozpoczęło drugi etap konsultacji w sprawie przesłanek należytej staranności w VAT

28/6

MF wyjaśnia, jak weryfikować kontrahentów na potrzeby VAT

27/4
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MF zmienia zdanie w sprawie opodatkowania zwrotu kosztów dojazdu na posiedzenia organów spółki

34/4

Mechanizm odwrotnego opodatkowania VAT usług budowlanych - odpowiedź na interpelację poselską

8/4

Moment poniesienia kosztu na potrzeby ulgi B + R - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

18/5

NSA w uchwale wyjaśnił, jak liczyć pięcioletni termin przedawnienia straty podatkowej

36/8

Nagroda w sprzedaży premiowej przekazana pracownikowi

20/5

Nagrody przekazane pracownikom kontrahenta a zwolnienie z PIT

33/5

Najważniejsze zmiany w PIT, CIT, VAT i Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2017 r. - informacja MF

4/4

Nieprawidłowe rozliczanie VAT od towarów sprzedawanych w zestawach

31/4

Nieprawidłowości w JPK_VAT - komunikat Ministerstwa Finansów

14/4

Nowe stanowisko organu podatkowego w sprawie korekty amortyzacji w związku z otrzymaniem dotacji

18/4

Nowy komunikat Ministerstwa Finansów dotyczący JPK

3/4

Obowiązki mikroprzedsiębiorcy w zakresie JPK od 2018 r.

36/6

Obowiązki w zakresie JPK, gdy podatnik prowadzi PKPiR w formie papierowej

33/4

Od 1 stycznia 2017 r. nowe obowiązki w zakresie JPK dla małych i średnich przedsiębiorców

1/4

Odliczanie VAT od zakupu usług gastronomicznych i noclegowych - korzystny wyrok NSA

26/4

Odwrotne obciążenie VAT, gdy sprzedawca stosuje metodę kasową

31/6

Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem programów motywacyjnych - informacja Szefa KAS

24/7

Ostrzeżenia Ministerstwa Finansów przed optymalizacją podatkową

16/9

Ostrzeżenie MF przed konsekwencjami niewydania paragonu fiskalnego za usługę gastronomiczną

22/5

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

20/8

PIT cudzoziemca przebywającego w Polsce powyżej 183 dni

31/7

Polskie przepisy w sprawie pierwszego zasiedlenia niezgodne z Dyrektywą

35/4

Poprawność danych w JPK - komunikat Ministerstwa Finansów

10/4

Prawo do odliczania VAT od wydatków na samochód prywatny wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki

33/4

Przesyłanie JPK_VAT - nowość w Programie Druki Gofin

28/5

Rozliczanie VAT od sprzedaży czasopism - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

22/6

Rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych - odpowiedź KIS na pytanie naszego Wydawnictwa

28/4

Rozliczanie nieistotnych kosztów pośrednich - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

12/4

Rozliczenie wydatku pierwotnie opłaconego gotówką - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

11/6

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych

34/6

Samochód osobowy wykorzystywany w działalności oraz sporadycznie do celów prywatnych może stanowić środek trwały

32/5

Spis z natury a zaliczka za ostatni miesiąc działalności - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

21/4

Sprzedaż nowej elektroniki w procedurze VAT-marża - komunikat Ministerstwa Finansów

23/5

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

Str. 3 z 52

Sprzedaż pojazdu rozliczanego "kilometrówką" - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

23/4

Sprzedaż samochodu rozliczanego "kilometrówką" jednak nie jest przychodem z działalności gospodarczej - sprostowanie KIS

24/4

Stosowanie przez płatników kwoty zmniejszającej podatek - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

19/4

Szybszy zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców, którzy dobrowolnie prześlą JPK_VAT - komunikat MF

30/7

Transakcje przekraczające 15.000 zł dokonywane z podmiotem zagranicznym - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

7/5

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

16/5

Usługi podwykonawców w PKPiR - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

15/4

Ustalenie statusu przedsiębiorcy na potrzeby JPK - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa

2/4

Ustalenie zatrudnienia na potrzeby JPK - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

4/4

Wartość początkowa nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny, ulepszonej, a następnie wprowadzonej do ewidencji

34/4

Weryfikacja danych wykazanych w JPK_VAT - komunikat MF

11/5

Weryfikacja plików JPK_VAT za kwiecień i maj 2017 r. - komunikat MF

21/4

Wydatki na okulary dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy - interpretacja indywidualna

15/5

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące JPK
Wykreślanie z rejestru VAT nie dotknie uczciwych podatników - odpowiedź na interpelację poselską

Wynagrodzenie wypłacane po ustaniu zatrudnienia a stosowanie kwoty zmniejszającej podatek

6/4
13/4

6/6

Zabezpieczenie kredytu a wartość początkowa środka trwałego

32/6

Zaliczka na PIT pobrana przez płatnika w zaniżonej wysokości

36/6

Zaostrzenie kar za wystawianie lub posługiwanie się fikcyjnymi fakturami

10/4

Zapłata za towar za pobraniem a koszty podatkowe - interpretacja indywidualna

11/7

Zgoda UE na ograniczenie prawa do odliczania VAT od wydatków na samochody do końca 2019 r.

12/5

Zmiany w JPK_VAT od 1 stycznia 2018 r.

31/4

Zwrot VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej - komunikat Ministerstwa Finansów

25/5

Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy faktury do 15.000 zł nie zostały zapłacone

5/5

2. Informacje o nowych przepisach
50% koszty uzyskania tylko dla twórców określonych w ustawie

33/7

Bez rocznej granicy dla podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

32/8

Czy od 1 września 2017 r. będzie trzeba przekazywać dzienne wyciągi z rachunków bankowych w formie JPK?

22/8

Dane największych podatników CIT będą podawane do publicznej wiadomości - projekt nowelizacji CIT

21/5

Darowizna materiałów budowlanych dla poszkodowanych w nawałnicach - kolejne ułatwienia podatkowe

27/6

"Duża" nowelizacja CIT/PIT uchwalona

34/7

Jednolity tekst ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

15/7

Jednolity tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
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Kara porządkowa i limit zastawu skarbowego na 2018 r.

25/7

Komunikat MF w sprawie zgłoszeń do rejestru SENT

13/5

Kontrahent uzyska więcej informacji o podatniku prowadzącym działalność gospodarczą

28/9

Krajowa Administracja Skarbowa - od 1 marca 2017 r.

4/6

Mechanizm podzielonej płatności w VAT - dopiero od 1 kwietnia 2018 r.

26/6

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (CIT i PIT)

22/9

Mniej zwolnień ze stosowania kas fiskalnych w 2018 r.

36/15

Modyfikacja projektu w zakresie publikacji danych największych podatników CIT

29/5

Najważniejsze zmiany w zakresie PIT w 2018 r.

35/6

Nie trzeba przekazywać dziennych wyciągów bankowych w formie JPK

27/5

Nowa ulga inwestycyjna dla firm jeszcze w 2017 r.
Nowa wersja JPK_VAT - od 1 stycznia 2018 r.
Nowe Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów

4/5
34/7
22/11

Nowelizacja ustawy o VAT opublikowana

1/6

Nowelizacja ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

5/8

Nowe regulacje ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej

34/9

Nowe rozporządzenie w sprawie refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

22/11

Nowe rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań

30/11

Nowe wzory PIT-36, PIT-36L i PIT/BR na rok 2017

Nowe wzory deklaracji, informacji, zgłoszeń i wniosków dla celów VAT
Nowe wzory deklaracji, zeznań itp. dla celów CIT i PIT

Nowe wzory deklaracji/upoważnień składanych dla celów VAT
Nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Nowe wzory informacji dotyczących wypłaty odsetek i przedłużenie terminu ich przesłania
Nowe wzory zeznań, deklaracji i informacji dla podatników PIT

10/6

2/6
20/9

8/6
28/10

5/8
36/16

Nowe zasady wnoszenia skarg na interpretacje indywidualne

17/6

Nowy KSR nr 11 "Środki trwałe" czeka na publikację

14/4

Nowy Krajowy Standard Rachunkowości "Środki trwałe" - opublikowany

17/7

Nowy limit płatności gotówkowych a prowadzenie PKPiR

2/8

Nowy wzór świadectwa pracy

2/9

Od 1 stycznia 2017 r. wzrasta limit dla obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i opodatkowania ryczałtem

1/5

Od 1 stycznia 2018 r. nie będzie zmian przy amortyzacji majątku dziedziczonego

33/9

Ogłoszono jednolite teksty aktów prawnych

18/7
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Ogłoszono jednolity tekst rozporządzenia w sprawie m.in. miejsca świadczenia usług

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOF
Ogłoszono jednolity tekst ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2017 r.
Określono minimalne stawki podatku od środków transportowych na 2018 r.

Określono nowy wzór certyfikatu rezydencji (CFR-1)

Określono wzory deklaracji/dokumentów dotyczące podatku akcyzowego

27/7

1/6
29/5

2/9
31/11

21/6

8/7

Opublikowano jednolite teksty aktów prawnych

35/14

Opublikowano jednolite teksty aktów prawnych

14/5

Opublikowano jednolite teksty rozporządzeń dotyczących portalu podatkowego

21/7

Opublikowano jednolite teksty rozporządzeń w sprawie informacji podatkowych i właściwości organów

4/6

Opublikowano jednolity tekst Ordynacji podatkowej

6/6

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie przesyłania pełnomocnictw

Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks cywilny

20/11

9/6

Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych

26/8

Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT

20/8

Opublikowano jednolity tekst ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

25/8

Opublikowano jednolity tekst ustawy o podatku rolnym

Opublikowano "nową" ustawę o Prawie wodnym, nowelizującą m.in. ustawę CIT
Opublikowano nowe rozporządzenia w sprawie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

30/12

26/8
16/10

Opublikowano nowe wzory dokumentów dotyczących działalności agencji zatrudnienia

18/7

Opublikowano przepisy dotyczące rocznego rozliczania PIT przez urząd skarbowy

10/5

Opublikowano przepisy zmieniające zasady zatrudniania cudzoziemców

25/7

Opublikowano rozporządzenia do ustawy o systemie monitorowania drogowego

13/5

Opublikowano rozporządzenia określające właściwość organów KAS
Opublikowano rozporządzenia w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej

Opublikowano rozporządzenia zmieniające dotyczące pełnomocnictw

6/7
28/10

8/6

Opublikowano rozporządzenie dotyczące korzystania z portalu podatkowego

14/5

Opublikowano rozporządzenie dotyczące przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego

10/6

Opublikowano rozporządzenie dotyczące przesyłania ksiąg podatkowych w formie JPK

11/7

Opublikowano rozporządzenie określające właściwość organów KAS

7/9

Opublikowano rozporządzenie określające wzór zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym

7/9

Opublikowano rozporządzenie w sprawie m.in. określenia terytorialnego zasięgu działania organów KAS

9/6
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Opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

9/6

Opublikowano rozporządzenie w sprawie zwolnień z kas rejestrujących

2/8

Opublikowano ustawę o wymianie informacji podatkowych wprowadzającą zmiany m.in. w zakresie CIT i PIT
Opublikowano zmiany w podatku dochodowym w zakresie ulgi na działalność badawczo-rozwojową

Planowane uproszczenia dla przedsiębiorców - VAT, podatki dochodowe i rachunkowość
Planowane zmiany w CEiDG w 2018 r.

11/8
36/17

31/8
34/10

Planowane zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową

17/7

Planowane zmiany w wystawianiu faktur do paragonów w 2018 r.

33/8

Podpisano Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem

18/8

Prawo do jednorazowej amortyzacji nie tylko dla małych i rozpoczynających działalność - zmiana ustaw o PIT i CIT

23/6

Projekt dotyczący zmniejszenia składek ZUS dla przedsiębiorców o niskich przychodach

14/5

Projektowane istotne zmiany w zakresie VAT

28/7

Projektowane zmiany dotyczące deklaracji dla podatku akcyzowego

24/8

Projektowane zmiany dotyczące stawki VAT na publikacje elektroniczne

13/6

Projektowane zmiany w VAT i w opłacaniu podatków

10/8

Projektowane zmiany w ustawie o VAT

19/7

Projektowane zmiany w ustawie o VAT odrzucone przez Sejm

20/10

Projektowane zmiany w ustawie o VAT - system podzielonej płatności

16/10

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

24/9

Przewidywane zmiany w ustawie o PDOF i w ryczałcie od najmu prywatnego

30/8

Przygotowanie do wdrożenia systemu monitorowania drogowego przewozu towarów - komunikat MF

10/7

Rada UE o zmianach podatkowych

Reforma odpraw celnych - komunikat Ministerstwa Finansów
Rejestr Zastawów Skarbowych będzie prowadził Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie

31/10

32/9
31/11

Rozporządzenie w sprawie PKPiR

12/5

Rozporządzenie w sprawie danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów

19/7

Rozporządzenie w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

12/5

Rozporządzenie zmieniające w sprawie pełnomocnictwa ogólnego

5/8

Rządowy projekt korzystnych zmian w amortyzacji środków trwałych

18/7

Sejm uchwalił ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów

7/7

Składka na FGŚP obowiązkowa też za pracownika spokrewnionego z pracodawcą

Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
Sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego - nowy obowiązek gmin
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Szef KAS będzie mógł blokować konta bankowe firm w związku z podejrzeniami o wyłudzenia skarbowe

27/8

Ułatwienia w wypełnianiu PIT-37 za 2016 r. - zapowiedzi MF

5/7

Umorzone wierzytelności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - nowe zwolnienie podatkowe

1/6

Ustawa o biegłych rewidentach opublikowana

18/6

Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej nie obowiązuje

3/7

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów opublikowana

12/5

W 2018 r. będą wyższe górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych

25/7

W 2018 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa

28/7

Wydłużenie okresu opłacania preferencyjnych składek ZUS

27/9

Wykaz podatników VAT czynnych - szersze informacje o podatniku, skutki w innych ustawach

30/9

Wyższe stawki karty podatkowej w 2018 roku

36/16

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

24/8

Założenie spółki z o.o. w trybie S24 bez zwykłego e-podpisu

19/6

Zaniechanie PIT od stypendiów z programu "Erasmus+"

2/9

Zaniechanie poboru CIT od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia z BFG

21/8

Zaniechanie poboru PIT od umorzonych kredytów i odsetek

35/12

Zaniechano poboru PIT od należności mieszkaniowych

8/5

Zaniechano poboru podatku od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia SP ZOZ

30/12

Zaniechano poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych w nawałnicy

26/7

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski w 2018 r.

34/11

Zmiana limitu zakupów dla TAX FREE

20/11

Zmiana ustawy o rachunkowości opublikowana

3/5

Zmiany dotyczące dofinansowania ZUS do składek za nianię

16/11

Zmiany dotyczące rejestru zastawów skarbowych - od 1 lipca 2017 r.

21/6

Zmiany podwyższające limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz opodatkowania ryczałtem - opublikowane

2/5

Zmiany przepisów o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

16/9

Zmiany w CIT/PIT od 2018 r. - wybrane zagadnienia

36/9

Zmiany w CIT i PIT w zakresie podatkowego rozliczenia opłaty recyklingowej

33/9

Zmiany w CIT w 2018 r. - odrębne źródła przychodów i ograniczenia w zaliczaniu wydatków do kosztów w podmiotach powiązanych

35/10

Zmiany w Ordynacji podatkowej - możliwość uzyskania szerszych informacji o kontrahencie

35/13

Zmiany w odpowiedzialności współwłaścicieli za zapłatę podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

21/8

Zmiany w podatku akcyzowym - komunikat MF

17/7

Zmiany w przepisach związane z centralizacją jednostek samorządu terytorialnego
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Zmiany w rozporządzeniu w sprawie świadectwa pracy

Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

17/5

7/8

Zmiany w zasadach zatrudniania cudzoziemców

23/7

Zmiany w zwolnieniach z PIT stypendiów

25/6

Zmieniono wzory niektórych oświadczeń w zakresie PIT
Zwolnienie z PIT i zaniechanie poboru podatku od niektórych stypendiów

3/6
15/6

3. Zagadnienia opracowane kompleksowo
Błędne dane nabywcy na fakturze - skutki podatkowe i rachunkowe

21/14

Darowizna udziałów spółki osobowej

18/15

Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. - wybrane zagadnienia

10/16

Dofinansowanie do wakacji pracownika (i jego rodziny) - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

19/8

Dywidenda przekazana w formie niepieniężnej - podatki i ewidencja księgowa

26/9

Działalność sezonowa - wybrane zagadnienia podatkowe

Dzień Kobiet w firmie - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Ekwiwalenty pieniężne dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa
Faktura korygująca - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ewidencja księgowa u nabywcy

Formy opłacania VAT oraz zaliczek na podatek dochodowy w 2017 r.

22/12

8/8
12/6
10/11

4/7

Import towarów - rozliczenie podatkowe i bilansowe

31/16

Kary umowne i odszkodowania między kontrahentami - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

16/16

Koszty procesowe - podatki i ewidencja księgowa

34/15

Mieszkanie udostępnione członkowi zarządu spółki z o.o. - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

22/17

Nagroda w sprzedaży premiowej - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa u otrzymującego

15/13

Najem samochodu - podatki i ewidencja księgowa

33/10

Naprawa firmowego samochodu - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

16/11

Nienależyte wykonanie usługi - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

30/12

Nieodpłatne świadczenia wspólników na rzecz spółki kapitałowej - wybrane zagadnienia

28/16

Odpłatne świadczenia dla zleceniobiorców - podatki i ewidencja księgowa

25/8

Opłaty za parkingi/autostrady w podróży służbowej - rozliczenie podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa

7/10

Pakiety medyczne - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

4/13

Poczęstunek dla kontrahenta - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

11/9

Podatek VAT jako koszt uzyskania przychodów - wybrane zagadnienia

29/6

Podróż służbowa przedsiębiorcy - podatki i ewidencja księgowa

15/7

Podział wyniku w spółce osobowej - wybrane zagadnienia

9/12
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Podział zysku netto w spółce kapitałowej za 2016 r. - podstawa prawna, podatki i ewidencja księgowa

11/14

Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników - prawo pracy, podatki, ZUS i ewidencja księgowa

17/12

Pożyczka udzielona spółce osobowej przez jej wspólnika - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

25/13

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jawnej - regulacje kodeksowe, podatkowe i rachunkowe

6/14

Przekazanie wspólnikowi rzeczowego składnika majątku spółki osobowej - wybrane zagadnienia

14/11

Przekształcenie spółki kapitałowej w osobową - wybrane zagadnienia

33/15

Przyznanie pracownikowi zapomogi losowej - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

34/12

Refakturowanie mediów - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego - podatki i ewidencja księgowa

Rezygnacja z rozliczania VAT w 2017 r. - skutki w VAT, podatku dochodowym i ewidencja księgowa

Rola faktury w obrocie gospodarczym w 2017 r. - wybrane zagadnienia
Rozliczanie faktur korygujących w 2017 r. - VAT, podatki dochodowe i ewidencja księgowa
Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego - skutki podatkowe i ewidencja księgowa u leasingobiorcy

5/9
19/14

1/13

6/7
2/10
27/10

Ryczałty za noclegi kierowców w transporcie międzynarodowym - w świetle odpowiedzi MF i MRPiPS na pytania naszego Wydawnictwa 24/16

Samochody zastępcze wykorzystywane w firmie - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa
Samochód udostępniony członkowi zarządu spółki kapitałowej - podatki i ewidencja księgowa

Spotkania (imprezy) świąteczne/podsumowujące rok - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

17/8
20/11

1/7

Sprzedaż bonów podarunkowych - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

36/17

Sprzedaż samochodu (środka trwałego) - podatki i ewidencja księgowa

32/10

Sprzedaż towarów za pośrednictwem komisu - podatki i ewidencja księgowa

30/16

Świadczenia dla pracowników z okazji świąt Bożego Narodzenia - podatki, ZUS i ewidencja księgowa

35/15

Świadczenia urlopowe - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

21/9

Transakcje gotówkowe pomiędzy przedsiębiorcami w 2017 r. - wybrane zagadnienia

2/15

Transport sprzedanych towarów - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

14/6

Wniesienie aportu do spółki z o.o. w 2017 r. - podatki i ewidencja księgowa u wnoszącego aport

7/14

Wpłaty na poczet przyszłej sprzedaży - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa u sprzedawcy

23/8

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

20/17

Wydatki na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

27/15

Wydatki na usługi doradcze - wybrane zagadnienia

35/23

Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - rozliczenie VAT i podatku dochodowego

36/21

Wykup samochodu z leasingu - podatki i ewidencja księgowa

28/11

Wynagrodzenia za pracę w 2017 r.
Wynagrodzenie członka rady nadzorczej - podatek dochodowy, składki ZUS i ewidencja księgowa
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Wynagrodzenie członka zarządu z tytułu pełnionej funkcji - podatki i ewidencja księgowa

5/14

Zagraniczne podróże służbowe pracowników - podatki i ewidencja księgowa

32/15

Zakup biletów lotniczych - wybrane zagadnienia

13/11

Zakup domeny internetowej - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

Zakup i sprzedaż towarów używanych - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe
Zakup samochodu za granicą - podatki i ewidencja księgowa

8/12

9/7
18/8

Zakup strojów z logo firmy dla pracowników - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

26/15

Zakup usługi transportowej - podatki i ewidencja księgowa

31/11

Zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wybrane zagadnienia

3/11

Zatrzymany zadatek - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

13/6

Zniszczenie składnika majątku w wyniku zdarzenia losowego - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

24/10

Zorganizowanie programu lojalnościowego z nagrodami - podatki i ewidencja księgowa

23/13

Zwrot części wkładu wniesionego do spółki osobowej - podatki i ewidencja księgowa

29/12

4. Podatek VAT
Akcja promocyjna - opodatkowanie prezentów

30/35

Aport prywatnej nieruchomości a VAT

33/27

Badania psychologiczne pracowników - nowe stanowisko organu podatkowego w sprawie stosowania zwolnienia z VAT
Błędna data sprzedaży na fakturze - dokument korygujący

8/26
32/28

Brak sprzedaży a sporządzenie raportu fiskalnego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

9/23

Broszury Ministerstwa Finansów

4/23

Centralizacja VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - obowiązkowa od 1 stycznia 2017 r.

1/21

Centralizacja rozliczeń VAT - gospodarka nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa

1/30

Czy będą zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru VAT?

Czy komornik sądowy jest podatnikiem VAT? - będzie uchwała NSA

22/27

5/30

Czynności nieopodatkowane występujące w ramach działalności gospodarczej a stosowanie prewspółczynnika

36/33

Czynności wykonywane w ramach kontraktów menedżerskich a VAT - interpretacja ogólna MF

31/20

Czy organ podatkowy powinien dokonywać oceny klasyfikacji PKWiU? - wyrok WSA

18/20

Czy organy podatkowe zmieniły zdanie w sprawie rozliczania VAT od usług nieodpłatnych?

4/20

Czy otrzymana zaliczka na media powoduje obowiązek podatkowy w VAT?

28/28

Czy podatnik powinien być powiadomiony o wykreśleniu z rejestru VAT? - odpowiedź na interpelację poselską

24/24

Czy podwykonawca odpowiada za VAT niezapłacony przez nabywcę usług budowlanych?

28/26

Czy sprzedaż komercyjnych budynków podlega opodatkowaniu VAT?

16/24

Czy stawka VAT na artykuły dziecięce zostanie obniżona?

35/27
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Czy w 2017 r. można wystawiać faktury wewnętrzne?

11/29

Czy w 2018 r. stawki VAT zostaną obniżone?

23/17

Czy w ewidencji VAT należy wykazywać wszystkie pozycje faktury?

12/28

Czy zostaną zlikwidowane trzy stawki VAT na żywność? - odpowiedź na interpelację poselską

25/22

Dane adresowe sprzedawcy w ewidencji zakupu i JPK_VAT

28/27

Dane służące do identyfikacji nabywcy

14/24

Darowizna artykułów spożywczych - prawo do odliczenia VAT

16/34

Darowizna przedsiębiorstwa a VAT
Deklarowanie transakcji opodatkowanych poza Polską

1/27
12/20

Dodatkowa sankcja w VAT w 2017 r.

9/24

Dodatkowe oznaczenia faktury - zasady stosowania

7/23

Dokumentowanie eksportu towarów

6/29

Dokumentowanie i rozliczanie VAT

Dokumentowanie sprzedaży przez podatnika zwolnionego z VAT

28/25

1/25

Dokumentowanie transakcji, w której uczestniczy JST

18/24

Dokumenty potwierdzające, że usługa świadczona jest na rzecz podatnika UE

27/28

Dokumenty sprzedaży w ewidencji VAT i JPK_VAT

19/23

Dopłaty na wyżywienie dziecka otrzymywane przez przedszkole

21/28

Dotacja na rozpoczęcie działalności - limit zwolnienia z VAT i z kasy fiskalnej
Drukowanie dobowego raportu z kasy fiskalnej przy braku sprzedaży

Dywidenda rzeczowa a VAT - wyrok NSA

2/29
32/31

8/18

Działalność rolnicza a limit zwolnienia z VAT

17/29

Dzierżawa gruntu wykorzystywanego na cele rolnicze i późniejsza jego sprzedaż - skutki w VAT

35/36

Eksport towaru - rozliczenie podatkowe, gdy towar wydawany jest przewoźnikowi

4/29

Elektroniczna forma składania deklaracji VAT

6/22

Elektroniczne przesyłanie deklaracji VAT i JPK_VAT

3/21

Elementy faktury wystawionej przez podatnika zwolnionego z VAT

29/19

Ewidencja VAT u podatników zwolnionych podmiotowo z VAT

21/29

Ewidencja VAT w formie elektronicznej

14/25

Faktura korygująca dotycząca importu usług - jak rozliczyć VAT?

6/27

Faktura korygująca sprzedaż "in minus" - zmniejszenie podstawy opodatkowania VAT

8/25

Faktura korygująca wystawiona do dostawy rozliczanej w ramach odwrotnego obciążenia - kiedy skorygować VAT?

4/28

Faktura - "metoda kasowa"

2/22
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Faktura wystawiona przed dostawą towaru a obowiązek podatkowy z tytułu WNT - interpretacja organu podatkowego
Faktura zakupu dokumentująca czynności, które nie zostały dokonane - ewidencja VAT i struktury JPK

Faktury wystawiane do paragonów - nowy sposób wykazywania w ewidencji VAT w 2017 r.

4/19
25/26

5/19

Faktury wystawione na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej a ewidencja VAT i JPK

12/23

Import towarów - wykazanie w ewidencji VAT i JPK

17/25

Import towarów zamawianych wysyłkowo a zwolnienie z VAT

8/30

Inwestycja w obcym środku trwałym a okres korekty VAT - wyrok NSA

17/19

Jaką datę sprzedaży podać na fakturze zbiorczej?

26/29

Jakie usługi budowlane podlegają rozliczeniu w ramach odwrotnego obciążenia?

33/28

Jednoznaczna nazwa na paragonie fiskalnym

23/18

Kiedy można odliczyć VAT z faktury zawierającej zawyżoną cenę?

27/21

Kiedy podatnik może ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku?

19/26

Kiedy podatnik musi zarejestrować się na potrzeby VAT UE?

22/29

Kogo uznać za podwykonawcę usługi budowlanej?

13/17

Komornik sądowy jest podatnikiem VAT - uchwała NSA

9/22

Kompensata należności a prawo do przyspieszonego zwrotu VAT

18/28

Konsorcjum a odwrotne obciążenie

13/20

Kontrowersyjne stosowanie indywidualnego prewspółczynnika przez gminy

34/23

Korekta VAT od niezapłaconych faktur, gdy podatnik odlicza VAT według wskaźnika proporcji

33/30

Korekta VAT od sprzedaży nieruchomości

3/22

Korekta VAT od wydatków związanych z zakupem gruntu

6/28

Korekta faktury po przejęciu firmy

11/31

Korekta wartości transakcji dokonanej między podmiotami powiązanymi

22/35

Korygowanie faktur, które nie dokumentują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych - wyrok NSA

14/17

Korygowanie sprzedaży paragonowej w przypadku zawyżenia stawki VAT - korzystny wyrok WSA

28/21

Korygowanie sprzedaży paragonowej - wybrane zagadnienia z zakresu VAT

10/25

Kto w 2017 r. może składać kwartalne deklaracje VAT?
Kurs waluty obcej a podstawa opodatkowania VAT

Kwartalne deklaracje VAT w 2017 r. - wybrane zagadnienia

2/21
21/30

5/23

Likwidacja działalności gospodarczej a wykazanie nieruchomości w spisie z natury

13/22

Likwidacja zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych do usług ubezpieczeniowych i finansowych - od 1 lipca 2017 r.

19/22

Limity kwotowe prezentów o małej wartości
MF planuje opracowanie wytycznych dotyczących weryfikacji kontrahentów - odpowiedzi na interpelacje poselskie
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Materiały reklamowo-informacyjne przekazane nieodpłatnie a VAT - interpretacja indywidualna

9/18

Moment otrzymania faktury - termin odliczenia VAT

18/26

Nabycie nieruchomości przez małżonków - prawo do odliczenia VAT

30/32

Nabycie produktów rolnych - dokumentowanie i ujęcie w ewidencji VAT oraz JPK_VAT

23/24

Nabycie towaru w UE przez podatnika zwolnionego z VAT

20/30

Na jaki podmiot wystawić fakturę po sukcesji podatkowej?

27/33

Najem dodatkowych pomieszczeń stanowiących powierzchnię wspólną

24/32

Najem prywatny - zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.

4/30

Nieodpłatne przekazanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

9/31

Niższa stawka VAT na e-booki - zgoda Parlamentu Europejskiego

18/20

Nowe stanowisko MF w sprawie odliczania VAT od wydatków na nieruchomość wykorzystywaną do celów mieszanych

6/21

Nowe warunki zwrotu VAT w terminie 25 dni - od 2017 r.

3/26

Nowe wzory deklaracji dla podatku akcyzowego - właściwy organ i termin stosowania

12/27

Obciążenie leasingobiorcy opłatami za wykroczenie drogowe - faktura czy nota księgowa?

15/29

Obciążenie pośrednika kosztami, gdy usługa nie doszła do skutku

21/27

Obowiązek korekty VAT przez dłużnika, gdy transakcja objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia

31/28

Obowiązek podatkowy dla świadczeń o charakterze ciągłym - w świetle wyroków NSA

36/27

Obowiązek podpisywania faktur

18/24

Obowiązek podpisywania faktur VAT RR

36/30

Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT - wybrane wyroki NSA

19/20

Od 2018 r. deklaracje VAT trzeba będzie składać w formie elektronicznej

36/25

Odliczanie VAT od zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną

20/31

Odliczanie VAT od zakupu posiłków dla pracowników

13/21

Odliczanie VAT od zakupu towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia

30/28

Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez przedsiębiorców oczekujących na wpis do rejestru podatników VAT

35/26

Odliczanie VAT z faktury otrzymanej od podatnika wykreślonego z rejestru VAT - opinia rzecznika TSUE

19/19

Odliczanie VAT z faktury otrzymanej od podatnika wykreślonego z rejestru VAT - wyrok TSUE

32/22

Odliczenie VAT, gdy faktura zawiera błędy ilościowe i w cenie towaru

20/28

Odliczenie VAT od hurtowego zakupu paliwa

7/27

Odliczenie VAT od wydatków na używanie prywatnego samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

12/29

Odliczenie VAT od zakupu, gdy sprzedawca nie jest czynnym podatnikiem VAT

16/31

Odliczenie VAT z faktury wystawionej na oboje małżonków

17/27

Odliczenie VAT z faktur za naprawę samochodu, gdy koszty naprawy w kwocie brutto sfinansował ubezpieczyciel

34/24
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Odpowiedzialność pełnomocnika za zobowiązania podatnika

15/21

Odwołanie darowizny samochodu

34/32

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych

11/25

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych

17/20

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych

19/24

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych, gdy inwestorem jest osoba prywatna

15/27

Odwrotne obciążenie VAT usług budowlanych - objaśnienia MF

21/23

Odwrotne obciążenie usług budowlanych

18/29

Odwrotne obciążenie usług budowlanych

14/25

Ogólne zasady prowadzenia ewidencji VAT

14/21

Opłata reprograficzna a VAT - wyrok TSUE

6/31

Opłata targowa a VAT

10/34

Opodatkowanie VAT materiałów reklamowych a nośnik, na którym zostaną przekazane

34/29

Opodatkowanie VAT usług budowlanych świadczonych przez podwykonawcę

8/24

Opodatkowanie VAT usług budowlanych w 2017 r. - broszura Ministerstwa Finansów

10/21

Opodatkowanie czynności wykonywanych przez wspólnotę mieszkaniową

19/29

Opodatkowanie imprez sportowych

27/31

Opodatkowanie transakcji łańcuchowych, w których uczestniczą kontrahenci spoza UE

13/25

Opodatkowanie usług budowlanych w 2017 r.

5/25

Opodatkowanie usługi transportowej świadczonej dla kontrahenta zagranicznego

9/27

Organizacja imprezy okolicznościowej a prawo do odliczenia VAT

14/28

Organ właściwy w sprawie deklarowania podatku od nabycia paliw silnikowych

14/31

Podmiotowe zwolnienie z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT

28/29

Podstawa opodatkowania WNT, gdy na fakturze kontrahent wykazał podatek

12/29

Pośrednictwo kredytowe świadczone przez biuro nieruchomości - stawka VAT

27/29

Potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej - zmiany w 2017 r.

5/22

Prawo do korzystania z ulgi na złe długi, gdy dłużnikiem jest osoba prywatna - wyrok NSA

26/20

Prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany - interpretacja KIS

21/21

Prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez współwłaścicieli nieruchomości - interpretacja KIS

29/17

Prawo do pełnego odliczania VAT w przypadku parkowania samochodu pod domem pracownika - korzystny wyrok NSA

12/17

Prawo do podmiotowego zwolnienia z VAT w 2017 r.

7/25

Prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT w 2017 r.

3/23

Procedura VAT-marża - ustalenie kwoty nabycia towaru

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

16/29

Str. 15 z 52

Procedura marży stosowana do sprzedaży części samochodowych - wyrok TSUE

14/19

Prowadzenie szkoleń i przeprowadzanie egzaminów w ramach indywidualnej działalności gospodarczej

26/28

Prowizja od kontrahenta z UE - sposób opodatkowania VAT

14/29

Prowizja od uiszczenia opłaty drogowej kartą paliwową a VAT

22/30

Prywatne dane nabywcy na fakturze a prawo do odliczenia VAT

12/30

Przechowywanie faktur sprzedaży wyłącznie w formie elektronicznej

20/27

Przejazd taksówką - dokument uprawniający do odliczenia VAT

34/28

Przejazd zagraniczną autostradą - czy trzeba wykazać import usług?

32/30

Przekwalifikowanie zakupionych materiałów na środek trwały a korekta deklaracji VAT

24/25

Przemieszczenie do innego kraju UE materiałów, które będą wykorzystane do świadczenia usługi budowlanej - skutki w VAT

35/31

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe a VAT - opinia rzecznika TSUE

9/20

Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe a VAT - wyrok TSUE

17/17

Przerwa w transporcie towaru a prawo do 0% VAT w eksporcie - wyrok NSA

11/19

Przewóz towarów do krajów trzecich nie zawsze z preferencyjną stawką VAT - wyrok TSUE

25/19

Przeznaczenie części samochodowych do naprawy firmowych samochodów a korekta VAT

5/20

Przywrócenie kontrahentowi statusu czynnego podatnika VAT a prawo do odliczenia VAT

23/21

Pułap obrotów uprawniający sprzedawcę do TAX-FREE niezgodny z Dyrektywą - opinia rzecznika TSUE

28/23

Rabat pośredni od podmiotu z UE - obowiązek zmniejszenia VAT naliczonego

35/34

Rejestracja podatników VAT - weryfikacja zgłoszenia VAT-R

31/25

Reprezentowanie klienta w trakcie kontroli a zwolnienie podmiotowe z VAT

30/26

Rezygnacja z kasy fiskalnej przez biuro rachunkowe

34/26

Rezygnacja z kasy fiskalnej założonej przez pomyłkę

26/31

Rezygnacja z rozliczania VAT a korekta odliczonego VAT od zakupu składników majątku lub leasingu

29/24

Rezygnacja z rozliczania VAT a obowiązek wykazania VAT należnego

3/24

Rozliczanie VAT od leasingu - najnowszy wyrok TSUE

33/20

Rozliczanie VAT od usług wykonywanych w ramach konsorcjum

10/32

Rozliczanie VAT od zakupów dokonanych od kontrahentów zagranicznych w 2017 r.

8/21

Rozliczenie VAT od zakupu towaru, gdy w transakcji uczestniczy podmiot powiązany

35/33

Rozliczenie faktury korygującej "in minus" - wybrane zagadnienia

1/23

Rozliczenie importu usług, gdy na fakturze nie ma NIP-UE nabywcy

7/30

Rozliczenie podatków od energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych

23/28

Rozpoczęcie działalności gospodarczej - zwolnienie z VAT i obowiązku posiadania kasy fiskalnej

33/22

Skrócona nazwa firmy na fakturze
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Skutki nowelizacji ustawy o VAT dla branży budowlanej

22/29

Sposób ewidencjonowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju - interpretacja KIS

31/23

Sposób prowadzenia ewidencji VAT przez biura rachunkowe

14/22

Sposób składania deklaracji VAT przez biura rachunkowe w 2017 r.

6/24

Sprawdzanie statusu kontrahenta a odliczanie VAT

25/24

Sprzedaż mieszkania wraz z miejscem postojowym a stawka VAT

17/28

Sprzedaż nieruchomości a VAT - wybrane problemy

26/24

Sprzedaż posiłków i dań przez placówki gastronomiczne a VAT - komunikat Ministerstwa Finansów

18/19

Sprzedaż prywatnego samochodu, który przedsiębiorca wykorzystywał na potrzeby firmowe

28/27

Sprzedaż punktu handlowego - rozliczenie VAT i PIT

31/31

Sprzedaż samochodu kontrahentowi z UE

1/24

Sprzedaż towaru na rzecz kontrahenta unijnego, który nie podał numeru VAT UE - jaka stawka VAT?

29/25

Sprzedaż towaru objętego mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT - korekta "in plus"

24/28

Sprzedaż towaru używanego w systemie marży - rozliczenie VAT, gdy marża ma wartość ujemną

28/31

Sprzedaż usług gastronomicznych - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT

31/27

Sprzedaż w systemie VAT-marża samochodu nabytego od kontrahenta z UE

30/34

Sprzedaż wierzytelności objętej ulgą na złe długi

33/24

Sprzedaż wysyłkowa a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.

7/26

Stawka VAT dla infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu

4/26

Stawka VAT dla opłaty pobieranej za wydłużenie okresu spłaty pożyczki - interpretacja zmieniająca

7/19

Stawka VAT dla szkoleń przeciwpożarowych oraz naprawy sprzętu przeciwpożarowego

Stawka VAT dla usługi montażu bramy wjazdowej

13/28

9/25

Stawka VAT dla usługi montażu instalacji solarnych

36/34

Stawka VAT na dostawę eksportową, gdy na fakturze popełniono błąd

26/25

Stawka VAT na dostawę sprzętu komputerowego po centralizacji JST - interpretacja KIS

25/23

Stawka VAT na książki elektroniczne - wyrok TSUE

9/20

Stawka VAT na sprzedaż budynku, na który najemca poniósł nakłady

11/32

Stawka VAT na sprzedaż nieruchomości - wybrane problemy

15/22

Stawka VAT na towary sprzedawane placówkom oświatowym - odpowiedź na interpelację poselską

32/24

Stawka VAT na usługi związane z rekreacją - interpretacja ogólna

6/20

Stawka VAT na wynajem gruntu dla mieszkańca budynku

29/29

Stawka VAT na wyroby cukiernicze - wyrok TSUE

35/28

Stawka VAT w przypadku refakturowania usług
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Stosowanie skróconej nazwy sprzedawcy na fakturze

21/31

System zwrotu VAT podróżnym - TAX FREE

18/22

Szacunkowe ustalenie VAT od zaliczek otrzymanych na poczet usługi turystyki

22/32

Świadczenie usług drogowego transportu pasażerskiego

23/27

Świadczenie usług na odległość a zwolnienie z kasy rejestrującej w 2017 r.

8/29

TSUE rozstrzygnie, czy zaliczki otrzymane na poczet usługi turystyki są opodatkowane VAT

7/21

TSUE rozstrzygnie o prawie do odliczania VAT od noclegów i usług gastronomicznych - postanowienie NSA

TSUE rozstrzygnie o prawie gmin do korekty VAT - postanowienie NSA

36/26

3/20

Termin wystawienia faktury dla przedsiębiorcy - VAT i JPK

24/30

Termin zwrotu VAT, gdy w deklaracji wykazano tylko VAT należny od otrzymanej zaliczki

14/30

Transakcja łańcuchowa, w której uczestniczą podmioty z krajów UE - rozliczenie VAT

9/28

Transport związany ze świadczoną usługą - stawka VAT

30/30

Ulga na złe długi - czy obowiązki wierzyciela ulegają przedawnieniu?

29/21

Ulga na złe długi jako regulacja likwidująca zatory płatnicze - odpowiedź na interpelację poselską

34/22

Ulga na złe długi jest zgodna z dyrektywą unijną - wyrok NSA

15/18

Ulga na złe długi - obowiązki dłużnika

32/31

Ulga na złe długi - obowiązki wierzyciela

36/31

Ulga na złe długi - prawo czy obowiązek sprzedawcy?

13/24

Usługa budowlana świadczona na rzecz podatnika a obowiązek w VAT

16/27

Usługa budowlana wraz z dostawą materiału - świadczenie kompleksowe

13/18

Usługa na nieruchomości położonej w Polsce dla kontrahenta z innego kraju UE a VAT

23/23

Usługa udostępniania personelu na terenie budowy

13/20

Usługi budowlane a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT - wybrane interpretacje indywidualne

23/20

Usługi budowlane jako niezbędne dla montażu towaru

13/19

Usługi budowlane - rozliczanie VAT od 1 stycznia 2017 r.
Usługi fryzjerskie - stawka VAT

3/16
36/36

Usługi kierowcy - jaka stawka VAT?

2/30

Usługi konserwacyjne i projektowe - rozliczenie VAT

6/30

Usługi marketingowe świadczone dla firm zagranicznych a VAT

19/28

Usługi montażu i demontażu urządzeń wykonywane na rzecz zagranicznego podmiotu

25/27

Usługi na nieruchomości a obowiązki rejestracyjne w zakresie VAT

17/22

Usługi wynagradzane prowizyjnie - rozliczenie podatkowe
Usługi zarządzania nieruchomościami a VAT
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Ustalanie prawa do zastosowania procedury TAX FREE - interpelacja poselska

30/25

Ustalenie momentu wykonania usługi budowlanej - wybrane orzeczenia NSA

20/24

Ustawowe terminy odliczania VAT od niektórych transakcji niezgodne z Dyrektywą - wyrok WSA

34/20

Utrata prawa do rozliczania VAT metodą kasową

32/29

Utrata prawa do zwolnienia z VAT a korekta VAT

5/29

Utrata zwolnienia podmiotowego z VAT a korekta faktur - interpretacja indywidualna

8/19

Użyczenie mieszkania pracownikowi a VAT

2/26

VAT od opłat reprograficznych

Warunki stosowania kasowej metody rozliczania VAT w 2017 r.

31/27

6/25

Wniesienie wkładu do spółki cywilnej a VAT

10/30

Wpływ treści faktury i zapisów umowy na prawo do odliczenia VAT - wyrok NSA

16/22

Wpływ zapisów umowy na wykonanie usługi i powstanie obowiązku podatkowego - wyrok NSA

22/23

Wycofanie z działalności gospodarczej samochodu użytkowanego na podstawie umowy leasingu finansowego - skutki w VAT

11/27

Wydanie towaru kontrahentowi w celu jego sprawdzenia - obowiązek podatkowy w VAT

12/25

Wykazanie WNT, gdy do transakcji nie doszło

15/32

Wykonawstwo zastępcze - udokumentowanie, odliczenie VAT

31/29

Wykreślanie firm z rejestru VAT

15/20

Wykreślanie podatnika z rejestru VAT w przypadku opóźnień w składaniu deklaracji

8/30

Wynajem auta pracownikowi a prawo do pełnego odliczania VAT

32/25

Wynajem firmowych pojazdów samochodowych pracownikom a pełne odliczenie VAT - wyrok WSA

10/22

Wynajem samochodu zastępczego poszkodowanemu, gdy koszty najmu pokrywa ubezpieczyciel

27/23

Wynajęcie sprzętu budowlanego - sposób rozliczenia VAT

12/24

Wystawianie faktur przez podmioty zwolnione z VAT

11/30

Wystawienie faktury, gdy na poczet transakcji otrzymano zaliczkę

5/28

Wystawienie faktury, gdy podatnik wykonuje czynności opodatkowane w różnej formie

26/33

Wystawienie paragonu fiskalnego, gdy na poczet sprzedaży wpłacono zaliczkę

27/26

Wywłaszczenie nieruchomości a VAT

4/27

Wznowienie zawieszonej działalności a VAT

18/27

Zakup i sprzedaż samochodów - VAT i PCC

27/24

Zakup pojazdu o szczególnej konstrukcji - jaki wpis w dowodzie rejestracyjnym dla celów VAT?

10/29

Zakup produktów żywnościowych na potrzeby pracowników

34/31

Zakup usług, które nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce - wykazanie w ewidencji VAT i JPK_VAT

15/31

Zaliczka na poczet nabycia produktów rolnych - dokumentowanie i odliczanie zryczałtowanego zwrotu VAT

25/29
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Za opóźnienia w zwrocie VAT należą się odsetki - wyrok TSUE

26/22

Zapłata przelewem a obowiązek ewidencji sprzedaży w kasie fiskalnej

24/26

Zasady wystawiania faktur przez nabywcę - samofakturowanie

11/21

Zawarcie umowy o zwolnieniu z długu a korekta VAT przez dłużnika - wyrok WSA

1/22

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a wykreślenie z rejestru podatników VAT

3/24

Zbiorcze ujmowanie zakupów w ewidencji VAT

14/23

Zgoda UE na stosowanie procedury odwrotnego obciążenia do dostawy dysków twardych

35/30

Zielone szkoły - czy od otrzymanych wpłat gmina musi rozliczyć VAT?

17/21

Zlecenie usługi naprawy a odwrotne obciążenie VAT

26/27

Zmiana daty sprzedaży a ewidencja VAT i JPK_VAT

21/30

Zmiany w VAT od 2017 r. - towary wrażliwe, odpowiedzialność solidarna nabywcy

1/18

Zmiany w ustawie o VAT - częściowe odliczanie oraz korekta VAT w JST

4/25

Zniesienie współwłasności rzeczy na gruncie ustawy o VAT - wyrok NSA

2/23

Zużycie energii elektrycznej wyprodukowanej z własnych generatorów a deklaracja dla podatku akcyzowego

27/30

Zwolnienie z VAT dostawy budynków w kontekście definicji pierwszego zasiedlenia - opinia rzecznika TSUE

25/21

Zwolnienie z VAT przewidziane dla niezależnej grupy osób - wyrok TSUE

29/30

Zwolnienie z VAT transakcji płatniczych od 1 lipca 2017 r. - interpretacja ogólna MF

22/25

Zwolnienie z obowiązku uregulowania należności a ulga na złe długi - wyrok NSA

24/22

Zwrot VAT podróżnym - broszura Ministerstwa Finansów

3/27

Zwrot VAT w terminie 25 dni, gdy niektóre należności są niezapłacone

30/33

Zwrot VAT w terminie 60 dni a obowiązek uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów

26/32

Zwrot towaru bez otrzymania faktury korygującej

29/27

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej a obliczanie okresu jej używania - wyrok NSA

30/23

Zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej przy zawieszeniu działalności gospodarczej

17/23

5. Podatek dochodowy od osób prawnych
Bilety lotnicze kupione u pośrednika a podatek u źródła - interpretacja KIS

23/31

Błąd rachunkowy na fakturze a korekta kosztów podatkowych

19/38

Ceny transferowe - nowe obowiązki sprawozdawcze i informacyjne w 2017 r.

1/33

Ceny transferowe - obowiązek dokumentacji umowy wspólnego przedsięwzięcia

31/39

Czy należność nieściągalna stanowi koszt podatkowy w kwocie netto, czy brutto?

13/37

Czynsz za najem lokalu płatny gotówką a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

13/29

Czy pełnienie funkcji członka zarządu bez wynagrodzenia stanowi dla spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń?

22/38

Czy różnice kursowe ustalane tzw. metodą podatkową można wykazywać "per saldo"?

21/34
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Czy składać sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej?

9/38

Czy w trakcie 2017 r. można utracić status małego podatnika i prawo do stosowania 15% stawki CIT?

11/35

Czy zawarta umowa to leasing operacyjny?

24/36

Czy zwrot składek na ubezpieczenie AC stanowi przychód podatkowy u leasingodawcy?

23/38

Data powstania przychodu z tytułu usługi budowlanej (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)

26/37

Definicja "rzeczywistego właściciela" dla celów podatku dochodowego

2/39

Dofinansowanie od podmiotu prywatnego na zakup środka trwałego a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS

22/37

Dokumentacja cen transferowych w 2017 r. - czy wartość usług należy sumować?

24/40

Dokumentacja darowizny otrzymanej przez spółkę z o.o.

19/33

Dokument zakupu bez danych nabywcy a koszty podatkowe pracodawcy

34/35

Dopłaty wniesione przez wspólników a przychód spółki

25/34

Do składu siedmiu sędziów NSA skierowano pytanie dotyczące poboru podatku u źródła

5/33

Dywidenda wypłacona wspólnikom spółki z o.o. w formie rzeczowej a przychód spółki

10/43

Elektryczny samochód osobowy używany na podstawie umowy najmu a limit kilometrówki

30/37

Ewidencja przebiegu pojazdu prowadzona komputerowo a CIT

27/35

Faktura w euro zapłacona przez kontrahenta w złotówkach

23/33

Faktura w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

6/35

Forma certyfikatu rezydencji - zmiana interpretacji indywidualnej

28/32

Forma sporządzenia podpisu na potrzeby prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - interpretacja KIS

30/36

Jakie zdarzenia z udziałem podmiotów powiązanych objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym?

18/36

Jak liczyć limity dotyczące dokumentacji cen transferowych?

36/41

Kara umowna za opóźnienie w dostawie towarów a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna
Kara zapłacona z winy podwykonawcy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS

Kilka umów z tym samym podmiotem powiązanym a dokumentacja podatkowa

6/32
24/34

3/34

Kilka zakupów w danym dniu opłaconych gotówką a CIT/PIT

31/35

Kopia certyfikatu rezydencji potwierdzona przez notariusza a podatek u źródła

23/34

Korekta kosztów uzyskania przychodów w związku z otrzymanym rabatem

33/38

Kradzież środków pieniężnych a koszty podatkowe - interpretacja indywidualna

17/30

Kserokopia/skan dokumentu a ujęcie wydatku w kosztach uzyskania przychodów

1/36

Kurs waluty obcej przyjęty do wyceny korekty kosztu podatkowego

2/36

Kurs waluty obcej stosowany do ustalenia, jaka część składek na AC jest kosztem podatkowym

10/41

Kurs waluty obcej stosowany do wyceny korekty przychodu podatkowego

20/37

Kurs waluty obcej stosowany przy kompensacie zobowiązań z należnościami

19/37

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

Str. 21 z 52

Kurs waluty obcej właściwy do wyceny przychodu z tytułu usługi budowlanej (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

8/32

Leasing samochodu osobowego od zagranicznej firmy a podatek u źródła

35/40

Limit płatności gotówkowych przy umowach zawartych na czas nieokreślony a koszty podatkowe

32/35

Limit transakcji gotówkowych przy umowach zawartych na kilka miesięcy a koszty podatkowe

28/34

Ministerstwo Finansów uruchomiło serwis o cenach transferowych
Moment dokonania korekty przychodu podatkowego w związku z udzielonym rabatem

5/33
13/36

Moment korygowania kosztów uzyskania przychodów w związku z reklamacją

4/38

Moment powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia kredytu - interpretacja indywidualna

9/32

Moment powstania przychodu z tytułu odszkodowania za zerwanie umowy najmu

33/39

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży prasy

27/37

Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu

25/38

Moment powstania przychodu z tytułu usługi najmu rozliczanej w okresach rozliczeniowych

14/37

Moment ujęcia w kosztach podatkowych części odsetkowej raty leasingowej

14/35

Moment ujęcia w kosztach podatkowych odpisu na ZFŚS (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)

20/36

Moment ujęcia w kosztach podatkowych prowizji od kredytu obrotowego

13/31

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzenia pracowniczego wypłaconego po terminie

19/36

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wynagrodzeń pracowników produkcyjnych

29/36

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatku opłaconego gotówką na rzecz podmiotu zagranicznego

34/37

Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia a przychód spółki

4/35

Najem samochodu za granicą od pośrednika krajowego a podatek u źródła - interpretacja indywidualna

15/32

Należności nieściągalne w kosztach uzyskania przychodów - rozstrzygnięcie najważniejszych problemów

25/31

Niedostateczna kapitalizacja a zobowiązania wyrażone w walucie obcej

12/36

Nieoprocentowana pożyczka od wspólnika a przychód spółki

6/38

Nieściągalność należności udokumentowana sporządzonym przez podatnika protokołem

25/38

Niewypłacone wynagrodzenia pracowników a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

5/36

Niezapłacone należności a koszty uzyskania przychodów

4/37

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale spółki powiązanej a dokumentacja podatkowa

Obowiązek dokumentacji cen transferowych w przypadku otrzymania aportu

26/35

2/34

Obowiązek dokumentacyjny w przypadku transakcji z podmiotami powiązanymi

15/38

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2017 r. - odpowiedź na interpelację poselską

17/33

Obowiązki informacyjne podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej

33/36

Odsetki od lokat bankowych a zwolnienie od podatku dochodowego wspólnoty mieszkaniowej

17/38

Odsetki od nieterminowej zapłaty VAT a koszty podatkowe
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Odsetki od pożyczki udzielonej przez firmę powiązaną a koszty podatkowe

10/39

Opakowania zwrotne a koszty uzyskania przychodów u nabywcy towarów

8/37

Opłata za uczestnictwo w targach a koszty uzyskania przychodów

16/40

Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny a koszty podatkowe kredytobiorcy

20/38

Opłaty poniesione po utracie przedmiotu leasingu a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

10/36

Opłaty za przejazdy autostradą oraz za parkingi w podróży służbowej pracownika a koszty podatkowe pracodawcy

33/37

Opłaty za przestoje/niepełne wykorzystanie transportu a koszty uzyskania przychodów

31/36

Ostrzeżenie MF przed optymalizacją podatkową w zakresie zwolnienia podatkowego dotyczącego dywidend

33/32

Otrzymanie 100% zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej sprzedaży towarów a podatek dochodowy

3/31

Otrzymanie wpłaty przed wydaniem towaru - moment powstania przychodu podatkowego

11/36

Poczęstunek na naradach pracowniczych a koszty uzyskania przychodów

22/42

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

18/30

Podatkowe rozliczenie otrzymanego rabatu pośredniego

22/43

Podatkowe rozliczenie wynagrodzeń pracowników (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)

32/34

Podatkowe skutki umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

26/43

Pożyczka od podmiotu powiązanego

32/38

Pożyczka od podmiotu powiązanego - jak określać wartość transakcji?

16/38

Próg istotności a ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów tzw. kosztów pośrednich

15/34

Przechowywanie dokumentów w formie elektronicznej a koszty uzyskania przychodów

2/33

Przedawnienie zobowiązania do zapłaty odsetek kapitałowych od pożyczki

29/33

Przepisy o niedostatecznej kapitalizacji - pożyczka od podmiotu pośrednio powiązanego

14/38

Przychody wspólnoty mieszkaniowej z wynajmu pomieszczeń

19/34

Przychody ze sprzedaży środka trwałego a limit małego podatnika dla celów CIT

15/36

Przychód podatnika CIT ze sprzedaży mieszkania

18/35

Rekompensata otrzymana od banku a przychód podatkowy

29/35

Rezygnacja z dofinansowania a ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z jego pozyskaniem

5/37

Rozliczenie dochodu uzyskanego za granicą - interpretacja indywidualna

8/31

Rozliczenie kosztów pośrednich udokumentowanych fakturami otrzymanymi po zamknięciu roku - interpretacja KIS

27/34

Rozliczenie ubezpieczonej należności na gruncie CIT

7/33

Rozliczenie założenia i likwidacji lokaty w walucie obcej

9/34

Składki ZUS od nagród wypłaconych pracownikom z zysku netto a koszty podatkowe pracodawcy

16/42

Sposób wykazywania dochodów i strat uzyskiwanych ze zbycia certyfikatów inwestycyjnych

34/38

Spółka komandytowa oraz spółka z o.o. jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego

20/40

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

Str. 23 z 52

Spółka z o.o. (wspólnik spółki osobowej) a status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja indywidualna

Spółka z o.o. i spółka jawna jako podmioty powiązane

14/32

5/38

Spółka z o.o. oraz jej wspólnik jako podmioty powiązane dla celów podatku dochodowego

35/41

Spółki z o.o. powiązane osobą prezesa zarządu

29/39

Sprzedaż towarów po symbolicznej cenie a przychody i koszty podatkowe - interpretacje indywidualne

19/31

Stosowanie 15% stawki CIT przez spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej

9/39

Strata środków pieniężnych w związku z nieuczciwością kontrahenta a koszty podatkowe - interpretacja KIS

35/38

Strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności a koszty podatkowe

33/34

Strata ze sprzedaży wierzytelności własnej a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS

32/32

Straty z lat ubiegłych a możliwość ich odliczenia od dochodu w 2017 r.
Towary odpisywane w koszty na dzień ich zakupu a zaliczki na podatek dochodowy

Towary otrzymane w gratisie a przychód z nieodpłatnych świadczeń

6/34
16/37

2/37

Transakcje sprzedaży i zakupu z tym samym podmiotem powiązanym a dokumentacja podatkowa

13/32

Ubezpieczenie samochodu o wartości przekraczającej 20.000 euro wliczone w ratę leasingową

16/42

Ujęcie dotacji wolnej od podatku dochodowego w zeznaniu rocznym CIT - interpretacja KIS

31/33

Ujęcie w kosztach podatkowych niedoboru towarów handlowych

22/44

Ujęcie w kosztach podatkowych premii rocznej dla pracowników - interpretacja indywidualna

7/31

Ujęcie w kosztach podatkowych składek ZUS od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w następnym miesiącu

10/42

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów biletów komunikacji miejskiej dotyczących przejazdów członka zarządu

16/41

Umorzenie należności - koszty i przychody podatkowe

18/33

Umorzenie postępowania egzekucyjnego a ujęcie należności nieściągalnej w kosztach podatkowych

23/37

Umowa konsorcjum - czy wystąpi obowiązek dokumentacyjny cen transferowych?

25/35

Uniknięcie prowizji bankowej a przychód podatkowy - interpretacja KIS

21/32

Usługa pośrednictwa w odzyskiwaniu zagranicznego VAT a podatek u źródła

12/34

Ustalanie przychodu w momencie otrzymania zaliczki

2/38

Ustalenie przychodu ze sprzedaży akcji posiadanych w innej spółce kapitałowej

1/37

Utracona kaucja a koszty uzyskania przychodów

36/40

Wspólnota mieszkaniowa w apartamentowcu a zwolnienie z CIT

24/38

Wstępna opłata leasingowa uregulowana w formie kompensaty a koszty podatkowe
Wycena faktury w walucie obcej otrzymanej od kontrahenta zagranicznego

7/35
32/37

Wydatki na artykuły spożywcze a koszty podatkowe - interpretacja zmieniająca

3/29

Wydatki na nabycie udziałów a różnice kursowe - interpretacja organu podatkowego

5/34

Wydatki na najem mieszkania dla członka zarządu w kosztach podatkowych - interpretacja organu podatkowego

2/31
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Wydatki na noclegi zleceniobiorców w kosztach podatkowych

Wydatki na pakiety medyczne a koszty uzyskania przychodów pracodawcy

19/35

8/34

Wydatki na przejazdy podwykonawców ich samochodami firmowymi a koszty uzyskania przychodów

12/33

Wydatki na spotkania firmowe a koszty pracodawcy (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

14/34

Wydatki na usługi doradcze i reklamowe świadczone w ramach podatkowej grupy kapitałowej - zmiany w 2018 r.

36/39

Wydatki na wyżywienie pracowników w podróży służbowej przekraczające wysokość diet w kosztach pracodawcy

21/36

Wydatki na zakup odzieży i obuwia roboczego dla pracowników w kosztach pracodawcy

24/35

Wydatki na zorganizowanie siłowni dla pracowników a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS

33/33

Wydatki opłacone przez inny podmiot nie stanowią kosztów uzyskania przychodów - interpretacja KIS

29/32

Wydatki poniesione w podróży służbowej dokumentowane paragonami a koszty podatkowe pracodawcy

8/38

Wydatki sfinansowane dotacją wolną od podatku dochodowego

29/38

Wydatki sfinansowane z funduszu reintegracyjnego spółdzielni socjalnej

30/42

Wydatki w zagranicznej podróży służbowej pracownika regulowane firmową kartą płatniczą a różnice kursowe

17/37

Wydatki związane z imprezą okolicznościową a koszty uzyskania przychodów

4/33

Wydatki związane z używaniem samochodu niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych a limit "kilometrówki"

13/35

Wynagrodzenie dla wspólnika za usługi świadczone na rzecz spółki z o.o. w kosztach podatkowych

25/37

Wynagrodzenie i delegacja prokurenta a koszty uzyskania przychodów w spółce

11/38

Wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spółki komandytowej

22/40

Wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na PIT pracowników a przychód podatkowy - interpretacja KIS

36/37

Wynagrodzenie pracownicze i składki ZUS wypłacone po przekształceniu spółki - interpretacja indywidualna

11/33

Wynagrodzenie pracownicze wypłacone w gotówce a limit płatności gotówkowych - interpretacja indywidualna

12/31

Wynagrodzenie pracowników/zleceniobiorców wypłacane w gotówce a limit płatności gotówkowych

9/36

Wywóz produktów na targi zagraniczne a koszty podatkowe

30/39

Wzajemne poręczenia o różnej wartości a przychód podatkowy - wyrok WSA

34/34

Zakup biletów lotniczych nie wiąże się z koniecznością poboru podatku u źródła

28/38

Zakup lokalu w drodze licytacji komorniczej

7/37

Zakup towarów handlowych za kwotę przekraczającą 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów

4/36

Zakup towarów za gotówkę a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

20/34

Zaliczka na poczet premii rocznej dla członka zarządu a moment ujęcia w kosztach podatkowych spółki

26/42

Zaliczki kwartalne, gdy rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy

18/32

Zaliczki uproszczone w 2017 r. a 15% stawka CIT

10/41

Zamknięcie zagranicznego zakładu - wybrane zagadnienia podatkowe

27/39

Zaniechana inwestycja a koszty uzyskania przychodów

29/37
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Zapłata gotówką za towar, którego wartość ujęto w kosztach podatkowych w 2016 r.

6/37

Zapłata gotówką za towar a koszty uzyskania przychodów

17/34

Zapłata gotówką za towar nabyty w poprzednim roku a koszty podatkowe

26/39

Zapłata gotówkowa za towar nabyty w 2016 r.

21/33

Zapłata w walucie obcej za fakturę wystawioną w złotych a podatkowe różnice kursowe

28/36

Zawarcie przez podmioty powiązane umowy spółki osobowej

21/37

Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego - interpretacja indywidualna

16/35

Zbliża się termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

27/41

Zwolnienie z poboru podatku u źródła a CIT-10Z (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

3/30

Zwrot VAT od aportu stanowi przychód podatkowy

26/34

Zwrot akcyzy a przychód podatkowy

35/43

Zwrot gotówki i ponowna zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego a koszty podatkowe nabywcy

10/37

Zwrot nadpłaconych składek ZUS a podatek dochodowy - wyrok WSA

1/31

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych
Bilety/karnety sportowe przekazane nieodpłatnie pracownikom i kontrahentom - podatek dochodowy i VAT

5/44

Bilety z podróży służbowej - zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów

3/39

Częstotliwość wykorzystywania samochodu a możliwość zaliczenia raty leasingu do kosztów podatkowych

19/41

Czy informatykom przysługują 50% koszty uzyskania przychodów?

26/48

Czy paragon za taksówkę można zaksięgować w PKPiR? (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

17/41

Czy rodzic może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki na okulary dla niepełnosprawnego dziecka?

34/47

Czy wspólnicy mogą w swoich zeznaniach odliczyć składki ZUS wpłacone z rachunku bankowego spółki komandytowej?

14/42

Czy zakup towarów udokumentowany paragonem można ująć w PKPiR?

26/47

Darowizna zorganizowanej części przedsiębiorstwa - skutki w PIT

12/43

Diety w podróży służbowej przedsiębiorcy

31/42

Dojazd przedsiębiorcy do kontrahenta a prawo do ujęcia diet w kosztach podatkowych - wyrok WSA

25/39

Dotacja ze środków unijnych wyższa od wydatków na realizację projektu bez PIT - interpretacja KIS

36/43

Działalność gospodarcza i najem prywatny

29/41

Dzielenie się zyskiem z byłym wspólnikiem a koszty uzyskania przychodów - wyrok NSA

4/40

Egzemplarze autorskie a PIT

27/47

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla byłego pracownika

28/48

Ewidencjonowanie kosztu wytworzenia środka trwałego przez prowadzących podatkową księgę

29/43

Faktura dokumentująca otrzymany rabat - ujęcie w PKPiR

4/41

Faktura na przełomie dwóch okresów - ujęcie podatkowe

4/43
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Faktura w walucie obcej otrzymana od krajowego kontrahenta - zasady przeliczania dla celów PIT i VAT

36/45

Finansowanie obiadów dla pracowników

14/45

Forma opodatkowania po utracie prawa do ryczałtu

25/46

Jakie przychody uwzględniać w limicie małego podatnika?

36/44

Jednorazowa wartość transakcji przy kilku zamówieniach w miesiącu

12/40

Kary i odszkodowania za wadliwe wykonanie umowy - interpretacja KIS

32/40

Kilka zakładów pracy a limit zwolnienia z PIT świadczeń z ZFŚS (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

19/40

Kontynuowanie działalności gospodarczej po śmierci ojca a rozliczenie podatku dochodowego

34/43

Koszty bezpośrednie u prowadzących PKPiR metodą uproszczoną

21/41

Koszty bezpośrednio związane z przychodem w PKPiR

6/44

Koszty poniesione po likwidacji działalności gospodarczej

8/45

Koszty uzyskania przychodów od wynagrodzeń otrzymywanych przez członka rady nadzorczej od kilku spółek

34/46

Koszty uzyskania przychodów z najmu wykonywanego w ramach działalności gospodarczej

18/44

Koszty w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

21/41

Koszty związane z wniesieniem aportu

35/46

Krótki okres najmu a prawo do ryczałtu ewidencjonowanego

12/46

Krótkotrwały wynajem w czasie wakacji a PIT

22/49

Kwartalne opłacanie zaliczek na PIT w 2017 r.

2/43

Moment ujęcia opłat bankowych w PKPiR

35/46

Moment uznania odpisu aktualizującego na należność z lat ubiegłych za koszt podatkowy

32/44

Możliwość wspólnego opodatkowania dochodów przez małżonków
Nagrody wydawane w akcjach promocyjnych a zwolnienie z PIT - wyrok WSA

5/42
24/41

Najem opodatkowany na zasadach ogólnych - przychody i koszty

6/46

Należności nieściągalne od kontrahenta zagranicznego

6/43

Nieodpłatne świadczenia pomiędzy rodzinnymi spółkami osobowymi

11/43

Nieodpłatne świadczenie dla pracownika - skutki w PIT

12/41

Niewykorzystane środki ZFŚS po rezygnacji z jego tworzenia

20/46

Noclegi dla podróżujących pracowników a PIT - wyrok NSA

10/44

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

15/45

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w 2017 r.

14/50

Obowiązki podatkowe związane z likwidacją działalności gospodarczej (PIT, VAT)

9/43

Obowiązki podatnika po utracie prawa do ryczałtu ewidencjonowanego w trakcie roku

30/48

Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę wspólnikowi będącemu osobą fizyczną

15/46
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Odbiór robót budowlanych etapami a remanent końcowy

31/46

Odliczanie od dochodu składek ZUS za osobę współpracującą

4/50

Odliczanie straty ze sprzedaży papierów wartościowych

4/45

Odliczenia od dochodu za 2016 r. - broszury Ministerstwa Finansów

7/38

Odpisy aktualizujące w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

28/47

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa w zakresie PIT

28/39

Odsetki od kredytu udzielonego osobie fizycznej - jaki PIT należy złożyć?

24/50

Odsetki od pożyczki udzielonej wspólnikowi przez spółkę osobową a PIT

36/47

Odstępne za przedterminowe zerwanie umowy - koszt podatkowy i moment jego ujęcia w księgach rachunkowych

6/41

Odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy bez PIT - wyrok NSA

20/42

Odszkodowanie wypłacone dla menedżera po zakończeniu kontraktu - obowiązki płatnika

26/46

Opodatkowanie dywidendy wypłaconej zagranicznemu wspólnikowi przez spółkę z o.o. zarejestrowaną w Polsce

4/46

Opodatkowanie działalności podatkiem liniowym a prawo do preferencji podatkowych

9/47

Opodatkowanie przychodów cudzoziemców zatrudnionych w Polsce na podstawie umowy o pracę

Opodatkowanie wynagrodzeń nierezydenta świadczącego pracę za granicą
Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia jako przychód z działalności gospodarczej

Pobranie ryczałtu za nocleg od osoby zatrudnionej na umowę zlecenia - skutki w podatku dochodowym

16/48

7/43
10/48

3/41

Podatek od nieruchomości za lata ubiegłe jako koszt

21/45

Podatkowa księga przychodów i rozchodów przy prowadzeniu działalności w kilku miejscach

32/42

Polisa ubezpieczeniowa dla podróżujących pracowników a ich przychód - wyrok WSA

13/38

Polisa ubezpieczeniowa wykupiona dla pracownika

23/44

Pomoc dla pracowników sfinansowana z ZFŚS a zwolnienie z PIT

13/43

Powstanie utworu warunkiem stosowania 50% kosztów podatkowych

18/45

Praca wykonywana za granicą a prawo do ulgi prorodzinnej
Prawo do korzystania z programu komputerowego a pobór podatku u źródła

Projekty wykonywane w ramach umowy o dzieło a 50% koszty uzyskania przychodów

7/45
24/46

1/43

Prowadzenie działalności gospodarczej za granicą a rozliczenie PIT w Polsce

31/47

Prowadzenie jednocześnie działalności indywidualnej oraz w spółkach osobowych a forma opodatkowania

28/44

Prowadzenie przedszkola niepublicznego a podział kosztów dotyczących działalności zwolnionej i opodatkowanej

32/45

Przejście z podatkowej księgi na księgi rachunkowe a możliwość odpisywania w koszty materiałów z chwilą zakupu

33/43

Przelew środków z konta walutowego na cele prywatne a konsekwencje w PIT i ewidencja księgowa

19/44

Przeznaczenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe

12/38

Przychody i koszty ze sprzedaży papierów wartościowych (udziałów, akcji) w PIT-38

10/46
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Przychody z działalności rolniczej a PDOF - wyjaśnienia MF

23/41

Przychody z działalności wykonywanej osobiście czy z działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna

18/39

Przychód ze sprzedaży nieruchomości usługowo-mieszkalnej

27/46

Ratalna zapłata składek ZUS za lata ubiegłe - skutki podatkowe

34/41

Regulowanie transakcji za pośrednictwem rachunku bankowego a koszty podatkowe (pytanie z forum internetowego www.forum.gofin.pl)

1/42

Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu a źródło przychodu

36/48

Rozliczenie kosztów przelotu samolotem w podróży służbowej właściciela firmy

33/42

Rozliczenie zaliczek otrzymanych na poczet zysku spółki komandytowej, gdy spółka wykazała stratę bilansową

11/47

Rozszerzenie wspólności majątkowej a zbycie lokalu przed upływem 5 lat

15/48

Różna działalność a stawka ryczałtu ewidencjonowanego

20/49

Różnice kursowe od wymiany euro na złote

22/51

Różnice kursowe w PKPiR

10/49

Różnice kursowe w ryczałcie ewidencjonowanym

11/44

Ryczałt za używanie służbowych samochodów do celów prywatnych obejmuje również koszt paliwa - wyrok WSA

14/40

Samochód firmowy wykorzystywany przez menedżera a PIT - interpretacja KIS

31/41

Samochód w leasingu operacyjnym wykorzystywany przez przedsiębiorcę także prywatnie a koszty podatkowe

16/45

Sfinansowanie szkolenia kontrahentowi - skutki w PIT

18/43

Skierowanie pracownika na studia doktoranckie - zwolnienie z podatku i koszty w firmie

29/48

Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę bez PIT - wyrok WSA

23/40

Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorcę w wyniku kontroli ZUS - interpretacja KIS

21/39

Składki ZUS zapłacone za zleceniobiorców w wyniku kontroli ZUS

11/45

Składki zdrowotne zapłacone za granicą a wysokość ich odliczenia od podatku

7/46

Sponsoring imprezy charytatywnej - koszty podatkowe

1/44

Spóźniona wpłata zaliczki na podatek za grudzień 2016 r. - kontrowersyjne stanowisko MF

3/37

Sprzedaż dla kontrahenta zagranicznego - czy przychodem jest kwota brutto, czy netto?

32/43

Sprzedaż nieruchomości a spłacony kredyt hipoteczny

10/50

Sprzedaż nieruchomości i wykup mieszkania ze spółdzielni a ulga mieszkaniowa - wyrok NSA

17/40

Sprzedaż odziedziczonej po współmałżonku nieruchomości a PIT - uchwała NSA

16/43

Sprzedaż przez wspólnika nieruchomości otrzymanej od spółki - interpretacja Ministra Finansów
Sprzedaż składnika majątku (gruntu) po likwidacji działalności

1/39
14/48

Sprzedaż żywności przez rolników - zmiany w opodatkowaniu od 1 stycznia 2017 r.

1/40

Stosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów a prowadzenie ewidencji prac twórczych - wyrok WSA

2/39

Strata z najmu prywatnego nie może być rozliczona z dochodami z najmu w ramach działalności - interpretacja KIS
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Szczegółowa ewidencja prac twórczych a 50% koszty - interpretacja KIS

Szczepienia przeciw grypie a PIT - interpretacja indywidualna

25/41

9/40

Szczepienia przeciw grypie a zwolnienie z PIT

28/46

Szkolenie przyszłego pracownika - skutki w PIT, CIT i ZUS

15/41

Szkolenie sfinansowane zleceniobiorcy - skutki w PIT

22/51

Świadczenie wypłacone przez firmę studentowi przyjętemu na praktykę a pobór zaliczki na podatek dochodowy

17/46

Świadczenie z tytułu używania firmowego samochodu obejmuje również paliwo - kolejny wyrok WSA

3/36

Towary otrzymane w darowiźnie mogą być kosztem podatkowym - nowe stanowisko organu podatkowego

16/44

Towary z "wystawki" - sposób dokumentowania, ewidencjonowania i wyceny

20/48

Transakcje powyżej 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów - interpretacja organu podatkowego

5/40

Transakcje z podmiotami powiązanymi w 2017 r.

4/48

Tylko imienne bilety okresowe dokumentują wydatki na dojazdy do pracy - interpretacja indywidualna

8/40

Tytuły wypłat zobowiązujące do sporządzania PIT-R

30/50

Ubezpieczenie grupowe uprawniające do świadczeń medycznych a przychód u pracowników i koszty uzyskania firmy

33/44

Udział wszystkich pracowników w wycieczce sfinansowanej z ZFŚS bez PIT - interpretacja KIS

34/40

Ujęcie kosztów wyposażenia w PKPiR

18/41

Umowa najmu - rozliczenie podatkowe u wynajmującego i najemcy

25/43

Umowa o pracę i kontrakt menedżerski z tym samym pracodawcą

24/43

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania a prawo do ulgi mieszkaniowej - wyrok WSA

26/44

Umowy zlecenia z obywatelami innego kraju UE

19/45

Usługi podwykonawców - ujęcie w PKPiR
Użyczenie lokalu pracownikowi - czy u pracodawcy powstaje przychód?

2/41
17/43

VAT przy odwrotnym obciążeniu jako koszt uzyskania przychodów

4/42

Wartość nieodpłatnego świadczenia dla pracownika w PIT-11

3/38

Właściwy identyfikator podatkowy w PIT-11 pracownika prowadzącego działalność

12/42

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.

7/42

Woda, owoce i warzywa dla pracowników a PIT

20/45

Wpłaty na Fundusz Promocji a koszty podatkowe

23/46

Wsparcie ze środków unijnych a zwolnienie podatkowe

29/44

Wybrane przychody i koszty - ewidencjonowanie w PKPiR

9/45

Wycena waluty pobranej z rachunku walutowego do kasy walutowej

25/47

Wycieczka sfinansowana pracownikowi a składki i podatek

21/42

Wycofanie składnika majątku ze spółki cywilnej do majątku osobistego wspólnika

22/47
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Wydatki dotyczące przychodów zwolnionych od podatku - interpretacja indywidualna

20/44

Wydatki na kształcenie przedsiębiorcy

16/47

Wydatki na samochód osobowy używany na podstawie leasingu operacyjnego w PKPiR

13/40

Wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające do ulgi w PIT

8/47

Wydatki na zajęcia relaksacyjne dla pracowników jako koszt podatkowy - interpretacje indywidualne

15/40

Wydatki przedsiębiorcy na leczenie - koszty osobiste czy firmowe?

35/48

Wydatki przedsiębiorcy na własne kształcenie a koszty podatkowe

13/44

Wydatki zaliczane do kosztów podatkowych przy sprzedaży lokalu mieszkalnego - interpretacja indywidualna

14/41

Wykonywanie tych samych czynności na umowę zlecenia i w ramach działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna

11/41

Wyłudzenie towaru - skutki w podatku dochodowym i VAT u sprzedawcy

2/45

Wynagrodzenia za udział w posiedzeniach organów stanowiących

21/43

Wynagrodzenie dla wspólnika za powtarzające się świadczenie niepieniężne - źródło przychodu

31/44

Wynajem lokalu od wspólnika spółki cywilnej

15/47

Wynajem lokalu użytkowego - forma opodatkowania

7/41

Wynajem nieruchomości na doby może być opodatkowany stawką ryczałtu 8,5% - interpretacja KIS

28/42

Wynajem urządzeń przemysłowych a podatek u źródła - interpretacja KIS

35/44

Wypłata pracownikom premii pieniężnych a podatek dochodowy

2/44

Wypłata świadczenia urlopowego - PIT i składki ZUS

30/44

Wypłata udziałów członka spółdzielni jego spadkobiercy

26/50

Wypłata zysku przez spółkę cywilną z kapitału zapasowego

17/44

Wyposażenie pozostałe na dzień likwidacji działalności gospodarczej - skutki w PIT

27/44

Wyposażenie sfinansowane ze środków otrzymanych z urzędu pracy

24/51

Wysłanie pracowników za granicę a powstanie zagranicznego zakładu pracodawcy
Zagraniczna podróż służbowa połączona z prywatnym pobytem

Zakup części zamiennych do usług naprawy pojazdów a prawo do ryczałtu ewidencjonowanego

5/46
30/45

5/43

Zakup mieszkania na wynajem albo na sprzedaż nie uprawnia do ulgi mieszkaniowej - wyjaśnienie MF

27/42

Zakupy gotówkowe od rolników przekraczające limit 15.000 zł

19/43

Zakupy sfinansowane dotacją z urzędu pracy na podjęcie działalności

4/50

Zakwaterowanie i dojazd do pracy finansowane zleceniobiorcy bez PIT - wyrok WSA

19/39

Zaliczki na PIT za ostatni miesiąc (kwartał) wpłacone po terminie - wyrok WSA

18/37

Zamiana prywatnej nieruchomości a rozliczenie PIT

15/43

Zaniechane inwestycje a koszty podatkowe

31/45

Zapłata otrzymana za prace wykonane etapami jest przychodem podatkowym - interpretacja KIS

29/40
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Zapłata zaległych składek ZUS za pracowników nie powoduje u nich powstania przychodu - wyrok WSA

6/39

Zasądzone odszkodowanie z odsetkami a przychód i koszty jego uzyskania - interpretacja KIS

33/40

Zatrudnienie osoby skazanej na podstawie skierowania do pracy - obowiązki płatnika

29/45

Zawarcie ugody a moment korekty przychodów u ryczałtowca

8/42

Zbiorcza faktura przekraczająca 15.000 zł a koszty podatkowe

17/42

Złożenie PIT-2 przez pracownika prowadzącego działalność (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

6/41

Złożenie przez pracownika PIT-2 w 2017 r.

7/47

Zmiana proporcji udziałów w spółce osobowej i jej wpływ na podatek dochodowy

23/43

Zniesienie współwłasności a podatek dochodowy

25/45

Zwrot byłemu pracodawcy wydatków na studia a koszty podatkowe własnej działalności

28/46

Zwrot kosztów wyżywienia w podróży służbowej

15/47

Zwrot odprawy w kwocie netto - skutki w PIT

13/46

Zwrot refundacji i zapłata odsetek oraz kary umownej a przychody i koszty podatkowe

8/43

Zwrot towarów przez klienta - moment obniżenia przychodów

4/49

Zwrot towaru handlowego na przełomie roku w PKPiR

9/42

Zysk bilansowy wypłacony wspólnikom spółki jawnej

7/46

Zyski niepodzielone w spółce osobowej - interpretacja KIS

22/45

Zysk wypłacony w formie rzeczowej w spółce osobowej

24/50

7. Środki trwałe
Amortyzacja budynku spółki osobowej uwzględniana w kosztach wspólnika - interpretacja organu podatkowego

2/50

Amortyzacja maszyny o wartości początkowej niższej niż 3.500 zł

34/49

Amortyzacja maszyny zamontowanej na dodatkowej konstrukcji

17/52

Amortyzacja nieruchomości nabytej przez małżonków

4/51

Amortyzacja podczas remontu środka trwałego

18/46

Amortyzacja prac badawczo-rozwojowych

14/55

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości przekraczającej 20.000 euro

25/51

Amortyzacja środka trwałego wycofanego z innej działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna

11/50

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych aportem przed 1 stycznia 2017 r., gdy powstało agio

23/51

Amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z ZFRON

21/49

Amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności

24/55

Amortyzacja środków trwałych zakupionych podczas prowadzenia działalności opodatkowanej ryczałtem

3/45

Amortyzacja urządzenia wykorzystywanego w kilku podmiotach

22/55

Amortyzacja wyposażenia wynajmowanego mieszkania - interpretacja KIS

33/47
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Budowa domu z przeznaczeniem na sprzedaż wspólnikowi

16/55

Część budowlana urządzenia technicznego - amortyzacja łączna, czy odrębna?

18/48

Czy dopuszczalna jest całoroczna amortyzacja środków trwałych użytkowanych sezonowo?

11/52

Czy wydatek na zakup pojemników na odpady może być jednorazowo rozliczony w koszty?

14/53

Degresywna metoda amortyzacji w kolejnym roku podatkowym

1/49

Dobudowanie części budynku - ulepszenie czy nowy obiekt - interpretacja indywidualna

9/48

Dwa samochody osobowe w jednoosobowej działalności gospodarczej

33/50

Ekspozycja reklamowa własnych produktów - środki trwałe czy zapasy?

20/54

Ewidencja zakupu części peryferyjnej środka trwałego
Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku użytkowego - interpretacja organu podatkowego

Instalacje obsługujące nowo powstały budynek

9/49
36/49

2/51

Jaka jest różnica między remontem a modernizacją środka trwałego?

13/50

Jednorazowy odpis amortyzacyjny a metoda degresywna

10/56

Jednorazowy odpis amortyzacyjny a środki trwałe nabyte w 2016 r.

32/47

Jednorazowy odpis amortyzacyjny od 12 sierpnia br. - w praktyce

28/50

Jednorazowy odpis amortyzacyjny oraz dalsza amortyzacja - interpretacja KIS

35/49

Kiedy trzeba dokonać zmiany przyjętej metody amortyzacji?

10/57

Konsekwencje wejścia w życie od 1 stycznia 2018 r. nowej KŚT

36/51

Korekta nieprawidłowo rozliczonego dofinansowania do zakupu środka trwałego
Korekta odpisów amortyzacyjnych w związku ze zwrotem dotacji - interpretacja KIS

3/47
31/50

Korekta wartości początkowej środka trwałego

7/49

Korekta wartości początkowej środka trwałego

13/49

Korekta zawyżonej amortyzacji środka trwałego

19/51

Korekta zmieniająca stawki z Wykazu na stawki ustalone indywidualnie - wyrok WSA

1/46

Koszt prac poprawkowych dokonanych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania

29/55

Koszt tłumaczenia dokumentów a wartość początkowa środka trwałego

14/54

Koszt ustanowienia gwarancji bankowej a wartość początkowa środka trwałego

12/51

Koszty eksploatacji i odliczanie VAT od wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego

32/49

Koszty poniesione w związku zakupem gruntu oraz VAT naliczony dotyczący usług notarialnych

20/52

Koszty prowizji oraz odsetki od kredytu zaciągniętego na VAT dotyczący wydatków inwestycyjnych

22/54

Likwidacja, przeniesienie i przeróbka inwestycji w obcym środku trwałym

4/55

Matryca wykonana na potrzeby świadczenia usług przez zleceniobiorcę

19/52

Motocykl a jednorazowy odpis amortyzacyjny

34/51
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Nabycie części składowej do używanego środka trwałego

6/48

Najem maszyny na potrzeby budowy środka trwałego

34/50

Nakłady na ulepszenie inwestycji w obcym środku trwałym

10/55

Nakłady poniesione na wybudowanie przyłączy do budynku

5/51

Neon reklamowy umieszczony na ścianie budynku - środek trwały czy ulepszenie?

36/53

Nie każdy wydatek ulepszeniowy może podlegać podatkowemu rozliczeniu - interpretacja indywidualna

12/47

Nieodpłatne otrzymanie środka trwałego

4/52

Niezamortyzowana wartość inwestycji w obcym środku trwałym - interpretacja KIS

34/48

Niezamortyzowana wartość likwidowanego logo poprzedniego właściciela

24/56

Niezamortyzowana wartość początkowa środka trwałego po likwidacji działalności

26/56

Nowa jednorazowa amortyzacja w wysokości 100.000 zł a zapisy księgowe

27/51

Nowe zasady jednorazowej amortyzacji - od 12 sierpnia br.

25/49

Obniżenie stawek amortyzacyjnych a maksymalny okres amortyzacji

15/52

Od kiedy można rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych?
Od kiedy należy stosować nową KŚT 2016?

8/51
16/52

Odpisy amortyzacyjne po zwiększeniu udziału we własności nieruchomości - wyrok NSA

3/44

Opłata wstępna oraz ograniczenie w wysokości 20.000 euro przy umowie leasingu operacyjnego

9/51

Opłata za udzielenie gwarancji spłaty kredytu przez zagraniczny podmiot

Oprogramowanie wykonane przez pracownika w ramach umowy o dzieło jako wnip
Podział zysku w spółce z o.o. uzależniony od amortyzacji prac rozwojowych

Połączenie użytkowanych oraz nowych urządzeń w jeden środek trwały - interpretacja organu podatkowego

30/54

8/52
23/49

7/48

Prace dostosowujące wynajmowany lokal do użytkowania

19/50

Prowizja, ubezpieczenie kredytu oraz odsetki a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja indywidualna

16/51

Przeróbka budynku mieszkalnego na użytkowy a stawka amortyzacyjna - interpretacja indywidualna

19/49

Przyjęcie indywidualnej stawki amortyzacyjnej jako zmiana metody amortyzacji - wyrok NSA

23/47

Remont obcego środka trwałego

17/50

Remont środka trwałego a jego amortyzacja

25/54

Rozliczenie likwidacji środka trwałego dokonanej przez obcy podmiot

31/54

Rozliczenie nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym - interpretacja KIS

26/51

Rozliczenie nakładów na uatrakcyjnienie gruntu

7/52

Rozliczenie nakładów na utworzenie strony internetowej

24/53

Rozliczenie nakładów poniesionych na dzierżawiony grunt - interpretacja indywidualna

14/52

Rozliczenie skutków pożaru hali magazynowej
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Rozliczenie sprzedaży niezamortyzowanego środka trwałego sfinansowanego dotacją - interpretacja KIS

Rozliczenie wspólnych nakładów na podnajmowanym obiekcie

22/53

2/53

Rozliczenie wydatków na odtworzenie pierwotnego stanu placu - interpretacja KIS

25/48

Rozliczenie wynagrodzeń osób pełniących nadzór nad oddelegowanymi pracownikami - interpretacja indywidualna

20/51

Skutki opóźnienia przy wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji

12/48

Sprawa amortyzacji pojazdów wykorzystywanych częściowo do celów prywatnych nadal wątpliwa

31/51

Sprzedaż środka trwałego sfinansowanego w całości dotacją - interpretacja organu podatkowego

3/45

Strata z likwidacji budynku oraz koszt jego rozbiórki a wartość początkowa inwestycji - interpretacja KIS

32/46

Środki trwałe o wartości 10.000 zł kupione w grudniu, a oddane do używania w kolejnym roku

36/52

Środki trwałe oraz wyposażenie sfinansowane dotacją z urzędu pracy - interpretacja indywidualna

1/47

Trwałe odłączenie części składowej maszyny

5/49

Ulepszenie budynku przed oddaniem do używania a indywidualna stawka amortyzacyjna

1/51

Ulepszenie środka trwałego amortyzowanego indywidualnie ustaloną stawką amortyzacyjną

Ulepszenie środka trwałego dofinansowane dotacją

15/50

4/53

Ulepszenie środka trwałego jednorazowo zamortyzowanego na początku bieżącego roku

27/53

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

21/52

Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego w 100%

31/52

Ustalenie wartości początkowej lokalu mieszkalnego według wartości rynkowej - interpretacja KIS

27/49

Ustalenie wartości początkowej nieruchomości przy najmie prywatnym - interpretacja KIS

24/52

Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego nabytego na podstawie umowy leasingu finansowego

20/53

Ustalenie wartości początkowej warsztatu wybudowanego systemem gospodarczym

16/53

Ustalenie wartości początkowej zakupionego środka trwałego

28/54

Wartości niematerialne i prawne a jednorazowy odpis amortyzacyjny

35/52

Wartości niematerialne i prawne związane z prowadzeniem działalności podstawowej

21/50

Wartość niematerialna a jednorazowy odpis amortyzacyjny

6/49

Wartość początkowa nieruchomości wniesionej aportem do spółki osobowej

33/48

Wartość początkowa pojazdu przerobionego po zakupie na pojazd specjalny - interpretacja indywidualna

17/48

Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu podatkowo - operacyjnego, a bilansowo - finansowego

30/56

Wartość początkowa środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji - interpretacja organu podatkowego

5/48

Wartość początkowa środków trwałych przy ujemnej wartości firmy

11/54

Wejście w życie KŚT 2016 a nowelizacja wykazu stawek amortyzacyjnych

33/47

Wkłady niepieniężne wniesione do spółki jawnej

22/57

Wprowadzenie do ewidencji pojazdu nabytego w roku ubiegłym
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Wycena nieruchomości, która przed wprowadzeniem do działalności została zmodernizowana - interpretacja KIS

29/51

Wycena nieruchomości według metody odtworzeniowej a zmiana wartości początkowej - interpretacja KIS

23/48

Wycofanie nieruchomości ze spółki jawnej do majątku osobistego wspólników - interpretacja indywidualna

10/54

Wydatki na cele badawczo-rozwojowe w postaci odpisów amortyzacyjnych - interpretacja indywidualna

8/49

Wydatki na doradztwo techniczne a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja indywidualna

13/47

Wydatki na doradztwo w zakresie pozyskania środków na finansowanie inwestycji - interpretacja indywidualna

15/49

Wydatki na nasadzenia zastępcze w związku z prowadzoną inwestycją - interpretacja KIS

30/51

Wydatki na ochronę budowy a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja indywidualna

6/47

Wydatki na promocję prowadzonej inwestycji

26/54

Wydatki na remont budynku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

15/51

Wydatki na zakup znaku towarowego oraz jego ochronę

21/53

Wydatki poniesione na relokację środka trwałego

29/53

Wydatki związane z nabyciem i przystosowaniem pod wynajem lokalu mieszkalnego

11/51

Wynagrodzenie za przestój podwykonawcy

5/50

Wynajem pomieszczeń zastępczych podczas przebudowy budynku

29/53

Wyposażenie magazynu wynajmowanego poza granicami kraju

17/49

Wzrost cen rynkowych a wartość początkowa budynku

7/51

Zakup, montaż oraz jednorazowa amortyzacja urządzenia klimatyzującego

26/53

Zakup i montaż klimatyzatora samochodowego

18/47

Zakup mebli i sprzętu AGD do pomieszczenia socjalnego firmy

35/53

Zakup opon zimowych - ulepszenie czy bieżące koszty?

35/51

Zakup wyposażenia bhp a wartość początkowa budynku

30/52

Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej do zmodernizowanych środków trwałych - interpretacja KIS

28/48

Zbiornik na gaz zainstalowany na dzierżawionym gruncie

9/53

Zmiany w amortyzacji dokonywane z początkiem 2017 r.

2/47

Zużycie gazu na potrzeby prób technologicznych budowanego środka trwałego

12/50

Zwiększenie użyteczności środka trwałego - nowy obiekt inwentarzowy, czy zmiana wartości początkowej?

32/51

Zwiększenie wysokości rocznej opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu a jego wartość początkowa

27/55

8. Porady dla firm
Będzie uchwała NSA w sprawie regulowania jednego podatku innym

3/52

Czy JPK można przesyłać w kilku plikach?

1/54

Czy i kiedy wprowadzić zmiany do uchwały w sprawie podziału zysku?

19/55

Czy na żądanie organu istnieje obowiązek przekazywania ewidencji VAT pomimo przesłania pliku JPK_VAT?

17/55
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Czy przedsiębiorca musi posiadać firmowy rachunek bankowy?

13/52

Czy wzrost zatrudnienia w 2017 r. ma wpływ na obowiązek przesyłania JPK_VAT?

18/55

Ewidencja VAT prowadzona komputerowo, a księgi rachunkowe - ręcznie

4/57

Faktury wystawiane do paragonów a JPK_VAT (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

7/53

Forma prowadzenia ewidencji VAT a obowiązki w zakresie JPK_VAT

6/53

Informacje JPK_VAT - przedłużenie terminu złożenia i sankcje karne

5/53

JPK, gdy rozliczeń podatnika dokonuje biuro rachunkowe

34/54

JPK_FA w przypadku stosowania kilku programów sprzedażowych

35/55

JPK_VAT, gdy księgi prowadzi biuro rachunkowe
JPK_VAT będzie podstawą do tworzenia Centralnego Rejestru Faktur

5/54
35/54

JPK przy ręcznym prowadzeniu ewidencji VAT

1/53

JPK w zakresie faktur i przychodów

5/56

Jednolity Plik Kontrolny - odpowiedzi na pytania Czytelników

25/55

Klauzula rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników

18/50

Kogo uznać za pracownika na potrzeby JPK?
Korygowanie błędów w JPK_VAT

4/59
34/52

Księgowość prowadzona ręcznie a faktury wystawiane komputerowo - obowiązki w zakresie JPK

2/54

Kwartalne rozliczanie VAT a termin wysyłania JPK_VAT

6/52

Mija termin przekazania JPK_VAT przez jednostki z sektora finansów publicznych

3/52

Mikroprzedsiębiorca a komputerowa ewidencja VAT i JPK_VAT

12/54

Najczęściej zadawane pytania w zakresie JPK_VAT

32/52

Nazwa towaru w informacji o ewidencji VAT
Niesłusznie wypłacona dywidenda powinna być zwrócona

6/53
19/53

Obiekty tymczasowe a podatek od nieruchomości

4/60

Obliczanie ulgi na PFRON, gdy zakupu dokonano na przełomie roku - wyjaśnienie PFRON

5/57

Odsetki przy częściowej spłacie zaległości podatkowej

2/56

PCC od zagranicznej pożyczki - interpretacja indywidualna

13/55

Podatnikami podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej

17/53

Podatnik zwolniony z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT

8/55

Podatnik zwolniony z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT

1/53

Podział spółki kapitałowej i sukcesja a podatek od nieruchomości - odpowiedź na interpelację poselską

1/55

Posiadanie samoistne a podatek od nieruchomości

25/58

Prowadzenie działalności w ramach spółki cywilnej

18/51
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Przesyłanie JPK_VAT w jednym pliku

6/55

Rachunki bankowe lokat terminowych też trzeba zgłaszać urzędowi skarbowemu - interpretacja KIS

35/56

Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów z rachunku bankowego małżonka

13/54

Samofakturowanie a JPK_VAT

35/56

Sporządzanie JPK_VAT w przypadku prowadzenia rejestrów VAT w kilku programach
Sposób wykazywania zakupów w ewidencji VAT i JPK_VAT

Spółka z zagranicznym udziałem a ustalanie statusu na potrzeby JPK
Sprawdzanie statusu kontrahenta - na potrzeby JPK_VAT

2/56
12/53

1/55
34/56

Status przedsiębiorcy dla celów JPK w pytaniach Czytelników

7/54

Status przedsiębiorcy w przypadku niskiego zatrudnienia i wysokiej sumy aktywów

8/54

Szacowanie obrotu i zatrudnienia na potrzeby JPK

3/49

Ujęcie w JPK_VAT zakupów, od których VAT odliczany jest częściowo

8/55

Ujmowanie sprzedaży w JPK_VAT

33/51

Ujmowanie zakupów w JPK_VAT

2/55

Wpływ przychodu ze zbycia udziałów na obowiązki w zakresie JPK

5/55

Wyspecjalizowane urzędy skarbowe w ramach KAS

34/57

Wznowienie postępowania sądowego, gdy wyrok TSUE został wydany w sprawie innego podmiotu - uchwała NSA

32/53

Zakaz ponownego wszczęcia kontroli podatkowej

18/49

Zakład budżetowy a obowiązki w zakresie JPK

4/58

Zaliczanie nadwyżki VAT na poczet innych podatków

17/53

Zaliczenie zwrotu VAT na poczet zaległości podatkowych - wyrok NSA

12/55

Zatrudnienie wspólnika w jednoosobowej spółce z o.o.

33/52

9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Abonament medyczny w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego zleceniobiorcy

25/60

Błędnie wystawione zaświadczenie ZUS ZLA nie jest dowodem do wypłaty świadczenia chorobowego

13/59

Brak raportu ZUS RSA za pracownika na urlopie bezpłatnym

15/57

Czas na przekazanie do ZUS zgłoszenia ZUS ZSWA

9/54

Czy ZUS może powiadomić telefonicznie o planowanej kontroli?

35/60

Diety i ryczałty dla kierowców w transporcie międzynarodowym - potwierdzenie naszego stanowiska przez MRPiPS

27/56

Dłuższy okres obowiązywania karty EKUZ
Dodatek za niepalenie tytoniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków

9/56
27/58

Do końca lutego 2017 r. należy przekazać ubezpieczonym roczną informację o składkach

6/55

Dokumentowanie związku choroby z wypadkiem w drodze do pracy

9/57
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FP i FGŚP za pracownika wykonującego pracę przez część miesiąca

24/57

Indywidualne rachunki dla płatników składek od 1 stycznia 2018 r.

19/57

Informacja ZUS o kontroli prowadzonej w firmie

10/58

Informacja dla płatników składek o numerze rachunku składkowego

36/54

Informacja w drukach ZUS o przyznaniu pracownikowi stopnia niepełnosprawności - wyjaśnienie ZUS

14/58

Informację ZUS IWA za 2016 r. należy złożyć w ZUS do końca stycznia 2017 r.

1/57

Kilkugodzinna nieobecność w pracy wpływa na podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby

15/58

Liczba ubezpieczonych na dzień 30 listopada 2017 r. decyduje o uprawnieniach pracodawcy do wypłaty zasiłków w 2018 r.

33/58

Nagroda jubileuszowa dla pracowników wypłacana co 5 lat bez składek ZUS

16/59

Nagroda jubileuszowa po przepracowaniu okresu krótszego niż 5 lat jest oskładkowana - interpretacja ZUS

28/57

Nagroda roczna w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

19/59

Nagroda roczna w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

1/59

Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracowników w związku z wyższą płacą minimalną w 2017 r.

3/58

Nieobecność pracownika w pracy spowodowana urlopem okolicznościowym

22/58

Nowe limity podstaw wymiaru składek w 2018 r.

30/57

Objęcie zleceniobiorcy ubezpieczeniem chorobowym w trakcie miesiąca

34/62

Obliczanie świadczenia chorobowego, gdy pracownik w okresach absencji zachowuje prawo do dodatku

18/59

Obliczanie wynagrodzenia chorobowego, gdy niezdolność do pracy powstanie w pierwszych miesiącach zatrudnienia

16/60

Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego, a następnie zasiłku, dla pracownicy w ciąży

5/60

Odsetki z tytułu opóźnienia wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

2/60

Okresy zatrudnienia zaliczane do stażu emerytalnego w razie nieopłacenia przez pracodawcę składek ZUS

10/61

Podjęcie pracy w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego

26/59

Podstawa składek przy zbiegu zleceń nie jest ograniczona do kwoty wynagrodzenia minimalnego

13/57

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego po urlopie rodzicielskim łączonym z pracą na część etatu

28/58

Podstawa wymiaru zasiłku opiekuńczego po powrocie z urlopu wychowawczego

31/58

Podwyższenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego do kwoty najniższej po zmianie etatu

30/61

Praca mechanika samochodowego nie jest pracą w szczególnych warunkach

32/58

Pracodawca musi uzupełnić składki na FEP za pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

12/58

Pracownika na miesięcznym urlopie bezpłatnym nie wlicza się do liczby ubezpieczonych

21/56

Pracownik na urlopie wychowawczym w liczbie ubezpieczonych w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

20/56

Prawo do zasiłku chorobowego w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia

4/63

Prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pobierania świadczenia rehabilitacyjnego

23/56

Roszczenie o wypłatę zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem może ulec przedawnieniu

24/60
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Rozliczenie wynagrodzenia z dzieła wypłaconego wykonawcy po zawarciu umowy o pracę

31/56

Ryczałt pieniężny za pranie odzieży roboczej pracowników - oskładkowany

26/58

Ryczałt za pranie odzieży roboczej w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

29/59

Składka na FEP należna za niepełny miesiąc wykonywania tzw. pracy szczególnej

7/56

Składka na FGŚP za osoby spokrewnione/spowinowacone z przedsiębiorcą - stanowisko MRPiPS i ZUS

29/56

Składka na FP za pracę przez niepełny miesiąc

29/57

Składka na FP za pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie

2/57

Składka na FP za pracownika zatrudnionego z minimalną płacą na niepełnym etacie

3/56

Składka na Fundusz Pracy od wartości premii wypłaconej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim

23/53

Składki ZUS od dodatkowej odprawy wypłaconej pracownikowi - interpretacja ZUS

25/59

Składki ZUS od kwoty ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

24/60

Składki ZUS od nagrody jubileuszowej wypłaconej w okresie krótszym niż co 5 lat

32/55

Składki ZUS od pracowniczych świadczeń na Dzień Dziecka

17/56

Składki ZUS od zlecenia ze studentem po ukończeniu przez niego 26 lat

19/58

Składki ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu

33/57

Składki ZUS osoby wykonującej dwie umowy zlecenia

4/62

Składki ZUS po wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2018 r.

28/55

Składki ZUS pracownika w miesiącu rozwiązania z nim umowy o pracę

16/57

Składki od wynagrodzenia rozliczonego po śmierci pracownika

6/58

Składki pracownika młodocianego po ukończeniu 18 lat

1/58

Stopa procentowa składki wypadkowej w nowym roku składkowym

Ubezpieczenia i składki w ZUS za pracowników w okresie ich I roku pracy w 2017 r.
Ubezpieczenia w ZUS dla członka rodziny z tytułu zawarcia nieodpłatnej umowy zlecenia

Ubezpieczenia w ZUS wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. - wyjaśnienie ZUS i wyroki sądów
Ubezpieczenia ze zlecenia dla osoby wykonującej umowę o dzieło

11/55

1/56
22/59

8/56
23/52

Ubezpieczenie chorobowe przy wykonywaniu dwóch umów zlecenia

2/59

Ubezpieczenie rolnika w KRUS po wypłacie wyrównania wynagrodzenia ze zlecenia - wyjaśnienie KRUS

5/58

Ulga w składkach na FP i FGŚP za pracownika w wieku 50+ ponownie zatrudnionego - wyjaśnienie MRPiPS

Ulgi w opłacaniu składek na FP po przejęciu pracodawcy

21/54

7/58

Ulgi w opłacie składek na FP i FGŚP za zatrudnionych bezrobotnych

17/57

Urlop bezpłatny w ZUS RSA

18/58

Urlop pracownika a składki z tytułu wykonywanej umowy zlecenia

32/56

Ustalanie prawa do zasiłku chorobowego z dwóch tytułów ubezpieczenia chorobowego

11/60
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Ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego w razie powstania ponownej niezdolności do pracy

14/59

Ustna informacja pracownika o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

30/60

Uwzględnianie w podstawie zasiłku wynagrodzenia za miesiąc, w którym wystąpiły różne absencje w pracy

6/58

Uznanie umów zleceń za umowy o pracę - korekta dokumentów ubezpieczeniowych w ZUS

33/55

Uzupełnianie premii kwartalnej uwzględnianej w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby

20/59

Uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń za czas choroby

23/55

W 2018 r. nowe kody tytułu ubezpieczenia dla niań

29/58

Wliczanie ryczałtów do podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby

12/60

Właściwa data zgłoszenia członka rodziny pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego

34/60

Współpraca z przedsiębiorcą na zleceniu - w świetle odpowiedzi ZUS na pytanie naszego Wydawnictwa

36/56

Wynagrodzenie członka zarządu bez składek ZUS

26/57

Wypłata zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy

35/61

Wypłata zasiłku opiekuńczego dla opiekuna prawnego dziecka

25/61

Wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS pracowników przejmowanych

12/57

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego po rezygnacji z urlopu rodzicielskiego

8/59

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących w 2017 r.

4/61

Wysokość zasiłku chorobowego po zmianie tytułu ubezpieczeń w ZUS

21/58

ZUS od umowy zlecenia wykonywanej na rzecz komandytariusza

24/58

Za pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności opłaca się składki ZUS

35/58

Zasiłek chorobowy, gdy pracownik w czasie choroby przebywa poza miejscem zamieszkania

7/59

Zasiłek opiekuńczy, gdy opieka przypada w czasie wypowiedzenia umowy o pracę

16/61

Zasiłek opiekuńczy za dni opieki sprawowanej nad chorą żoną przez zleceniobiorcę

17/60

Zaświadczenia z ZUS bez wniosku osoby ubiegającej się o ich wydanie - komunikat ZUS z dnia 15 lutego 2017 r.
Zbliża się termin przekazania do KRUS informacji o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2016 r.

Zbliża się termin przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2016 r.
Zgłaszanie w ZUS umów zlecenia zawieranych w krótkich odstępach czasu

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia przez osobę wykonującą umowę zlecenia

7/56
15/55

3/53
31/57

5/59

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego po utracie pracy przez jednego z rodziców

23/54

Zgłoszenie przedsiębiorcy do ubezpieczeń w ZUS na nowych zasadach

14/57

Zgłoszenie rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez pracownika

13/58

Zgłoszenie w ZUS osoby kontynuującej umowę na zastępstwo

27/57

Zgłoszenie zleceniobiorcy do dobrowolnych ubezpieczeń w ZUS

20/57

Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS
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Zmiany w składkach ZUS obowiązujące od czerwca 2017 r.

18/56

Zmiany w sposobie opłacania składek ubezpieczeniowych do ZUS

8/58

Zwolnienie lekarskie dla każdego płatnika składek

3/58

10. Prawo pracy
Bezskuteczność rozwiązania umowy o pracę w razie przedłożenia zaświadczenia o stanie ciąży

28/63

Czasowa zmiana miejsca pracy a prawo do świadczeń delegacyjnych

34/66

Czas pracy pracowników zatrudnionych na część etatu w 2018 r.

34/63

Czy osoba wykonująca umowę na zastępstwo ma prawo do 2 dni wolnych z tytułu opieki nad dzieckiem?

8/63

Czy zwolnienie z tytułu opieki nad dzieckiem przerywa urlop wypoczynkowy?

27/62

Data rozpoczęcia ochrony przedemerytalnej

12/62

Delegowanie pracownika do pracy w kraju UE a prawo do diet

4/66

Dodatkowa praca na zleceniu w czasie zwolnienia lekarskiego

35/66

Dokonanie wypowiedzenia przed rozpoczęciem okresu ochronnego

20/60

Ewidencja czasu pracy kierowcy prowadzącego własną działalność

3/62

Jak ustalić czas pracy i wysokość wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca?

7/61

Konsekwencje odmowy przerwania urlopu przez pracownika

22/63

Minimalne wynagrodzenie dla niektórych pracowników medycznych

35/64

Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego przez młodocianego

18/61

Nadgodziny w podróży służbowej pracownika zatrudnionego w systemie zadaniowym

11/62

Nałożenie się ostatniego dnia terminu na dzień wolny od pracy

30/66

Nieodebranie przesyłki pocztowej z dyscyplinarką a rozwiązanie umowy o pracę

30/64

Normy czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu

16/62

Nowy wiek emerytalny a ochrona przed zwolnieniem

9/58

Nowy wzór i zasady wystawiania świadectwa pracy

3/59

Obowiązek tworzenia ZFŚS u dużego pracodawcy i możliwość rezygnacji z Funduszu

21/60

Obowiązki formalne przy rezygnacji z wypłacania regulaminowej premii miesięcznej

12/64

Obowiązki pracodawcy wobec pracownika powołanego do Obrony Terytorialnej
Ochrona przed potrąceniami przy umowie zlecenia

Ochrona zatrudnienia pracownicy w ciąży
"Odpracowanie" szkody w wolną dla pracownika sobotę

6/63
13/60

9/60
26/62

Odpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownicę w ciąży i pracownika niepełnosprawnego

6/60

Odpracowanie zwolnienia w celach prywatnych przez pracownicę w ciąży - stanowisko MRPiPS

32/62

Odprawa emerytalna, gdy termin wypłaty przypada 10. dnia następnego miesiąca
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Odprawa pieniężna dla pracownika przechodzącego na emeryturę

24/61

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę i świadczeń pochodnych w 2018 r.

36/58

Podwyższenie progu zatrudnienia zobowiązującego do tworzenia ZFŚS

2/61

Pomoc z ZFŚS z uwzględnieniem kryterium socjalnego

33/62

Potrącenie kosztów uszkodzenia komputera przez nielegalne oprogramowanie

24/64

Potrącenie kosztu naprawy maszyny celowo uszkodzonej przez pracownika

17/64

Po urlopie macierzyńskim pracownik powinien wrócić na swoje dotychczasowe stanowisko

13/63

Prawo do odprawy rentowej po chorobie przypadającej po ustaniu zatrudnienia

25/65

Prawo do urlopu dodatkowego po ponownym zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

5/64

Prawo do urlopu dodatkowego po przyznaniu renty

36/62

Premia roczna w podstawie odprawy za zwolnienie z przyczyn niedotyczących pracownika

28/61

Prowadzenie ewidencji przez zleceniobiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

7/60

Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym

4/65

Przedłużenie umowy do dnia porodu a limity "33 i 3"

19/60

Przejęcie pracowników na mocy porozumienia zakładów

11/61

Przerwanie urlopu przez chorobę a prawo do wypłaconej dopłaty urlopowej

18/62

Przy świadczeniu urlopowym nieważny dochód na członka rodziny

29/63

Rekompensowanie dodatkami pracy w godzinach nadliczbowych

8/62

Rekompensowanie nadgodzin w dni powszednie i w dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy

Rezygnacja z ZFŚS i regulaminów zakładowych przez pracodawców zatrudniających poniżej 50 pracowników

12/61

5/61

Rozliczenie kosztów podróży służbowej

14/61

Rozliczenie podróży służbowej pracownika - wybrane problemy

19/63

Rozwiązanie umowy o pracę po upływie trzech miesięcy choroby

13/62

Ryczałt na jazdy lokalne dla pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie

14/64

Skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

22/62

Skuteczność wyłączenia w umowie szkoleniowej prawa do zwolnienia z całości lub części dnia pracy

33/61

Sposób określenia wynagrodzenia minimalnego w umowie o pracę

10/62

Stałe miesięczne wynagrodzenie za część miesiąca dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze

23/57

Stawka godzinowa dla zleceniobiorcy wynagradzanego akordowo lub ryczałtem

20/62

Szczególna ochrona zatrudnienia po przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę

15/62

Termin udzielenia zaległego urlopu i odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS

27/59

Termin wydania świadectwa pracy za okresy zatrudnienia zakończone przed 1 stycznia 2017 r.

16/64

Termin złożenia odwołania i umowa o współodpowiedzialności materialnej w okresie przejściowym
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Tworzenie regulaminu pracy i wynagradzania na nowych zasadach

1/60

Ubezpieczenie na życie a prawo do odprawy pośmiertnej

16/65

Uchylenie limitów "33 i 3" wobec umów sezonowych

9/61

Umowa na zastępstwo - czy może obejmować niższy wymiar czasu pracy oraz jak ustalić jej datę końcową?

29/62

Umowa zlecenia z inspektorem nadzoru budowlanego

33/60

Urlop niepełnoetatowca w świadectwie pracy oraz zawarcie umowy przed dopuszczeniem do pracy

29/60

Ustalanie diety za krótkotrwałe zagraniczne podróże służbowe

27/60

Ustalanie uprawnień pracowniczych na przełomie roku

1/63

Ustalanie urlopu proporcjonalnie do okresu pracy i wymiaru etatu

28/60

Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2018 r.

32/59

Ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia w razie niepłatnej nieobecności chorobowej - odpowiedź MRPiPS na pytanie naszego
Wydawnictwa

25/62

Warunki zatrudnienia w ramach umowy absolwenckiej

31/60

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego musi być złożony w terminie

11/64

Woda mineralna dla zleceniobiorców w czasie upałów

24/63

Wyłączenie pewnych okresów z planu urlopów z uwagi na potrzeby pracodawcy - stanowisko GIP

25/64

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2018 r.

35/62

Wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

21/59

Wymiar urlopu pracownika po obniżeniu wymiaru etatu

23/60

Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie z bezpłatnego urlopu dla związkowca

19/64

Wymierzanie pracownikom kar porządkowych

23/59

Wynagrodzenia z umów zleceń od 1 stycznia 2017 r.

2/62

Wynagrodzenie dla członków rady nadzorczej na zwolnieniu lekarskim

18/60

Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę

26/60

Wynagrodzenie ustalone jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w podstawie urlopowej

17/62

Wynagrodzenie za miesiąc objęty zwolnieniem lekarskim, z wyjątkiem weekendów

14/62

Wynagrodzenie za zwolnienia od pracy a podstawa wymiaru trzynastki

6/61

Wypłata i oskładkowanie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i o dzieło

15/59

Wypłata wynagrodzenia i odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku

10/64

Wystawianie świadectwa pracy na podstawie nowych przepisów

1/62

Wyznaczenie dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wolną od pracy

32/61

Zajęcie komornicze wynagrodzenia pracownicy na urlopie wychowawczym

20/61

Za pracę ponad limit godzin niepełnoetatowca przysługuje tylko dodatek

15/60

Zaświadczenie lekarskie o ciąży a praca przy komputerze

31/63
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Zatrudnianie cudzoziemców w okresie przejściowym w 2018 r.

36/60

Zatrudnienie absolwenta do prac sezonowych

21/62

Zatrudnienie małżonka na podstawie umowy o pracę

10/63

Zatrudnienie młodocianego po ukończeniu nauki zawodu

22/61

Zmiana terminów na wydanie świadectwa pracy w sytuacjach szczególnych

19/61

Zmiana warunków zatrudnienia pracownika korzystającego z ochrony przedemerytalnej

30/63

Zmiana zakładowych i indywidualnych warunków płacowych

34/65

Zmiana zasad zatrudniania pracowników tymczasowych

17/61

Zmniejszenie stopnia niepełnosprawności a prawo do urlopu dodatkowego

7/63

Zwolnienie od pracy w celach prywatnych dla pracownika niepełnosprawnego - opinia GIP

26/64

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

31/61

11. Rachunkowość
Badanie sprawozdania finansowego za 2017 r. - ewidencja księgowa faktury zaliczkowej

30/69

Bilansowa wycena rozrachunków wyrażonych w walucie obcej

3/67

Bilansowa wycena rozrachunków z tytułu dostaw i usług

4/68

Bilansowe i podatkowe rozliczenie strat poniesionych w latach ubiegłych

32/63

Bon otrzymany nieodpłatnie, wydany pracownikowi

11/71

Budowa mieszkań przez dewelopera a infrastruktura towarzysząca

14/70

Certyfikaty inwestycyjne - ewidencja zakupu, wycena oraz umorzenie

32/70

Comiesięczne ustalanie zmiany stanu produktów

35/75

Co wchodzi w skład sprawozdania finansowego za 2016 r.?
Czy bezwartościowe udziały spółki nieprowadzącej działalności mogą zostać usunięte z ksiąg rachunkowych?

Czy dopuszczalne jest zaniechanie wyceny bilansowej pozycji wyrażonych w walucie obcej?

2/66
20/71

9/68

Czy duża jednostka może odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?

15/73

Czy jednorazowy odpis amortyzacyjny dopuszczalny jest dla celów bilansowych?

28/70

Czy kontrola wpływa na okres przechowywania ksiąg rachunkowych?

8/66

Czy koszt dotyczący 12 miesięcy musi być rozliczany za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów?

12/71

Czynności poprzedzające rozpoczęcie prac inwentaryzacyjnych

30/67

Czy osoby fizyczne mogą być w 2017 r. uznane za jednostki mikro?

15/71

Czy prokurent może podpisać umowę o badanie bilansu?

29/67

Czy rok obrotowy musi być taki sam jak rok podatkowy?

15/69

Czy spółka komandytowa musi prowadzić księgi rachunkowe?
Czy stowarzyszenia nieprowadzące działalności gospodarczej muszą składać sprawozdania finansowe do KRS?
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Czy wpłaty na PFRON stanowią koszt pracodawcy?

23/65

Czy zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu statusu jednostki małej?

10/65

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2017 r.

2/68

Dokumentacja skupu makulatury od ludności

19/72

Dokumentacja wynagrodzeń w księgach rachunkowych stowarzyszenia

22/74

Dokumentowanie wydatków paragonem dla celów bilansowych i podatkowych

32/67

Dopłaty wnoszone przez spółkę do innej spółki z o.o.

27/74

Dopłaty wnoszone w celu sfinansowania działań inwestycyjnych spółki z o.o.

22/66

Elektroniczne przechowywanie dowodów księgowych według zasad obowiązujących od 2017 r.

27/63

Ewidencja VAT odliczanego przy zastosowaniu prewspółczynnika

3/71

Ewidencja i prezentacja dotacji na działalność edukacyjną w spółce z o.o.

24/73

Ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych

34/73

Ewidencja i rozliczenie wyników inwentaryzacji zapasów za 2017 rok

33/64

Ewidencja kosztów w ramach RPO na lata 2014-2020

10/74

Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowej

35/69

Ewidencja księgowa kosztów reklamy

32/73

Ewidencja księgowa prowadzona przez wspólnotę mieszkaniową

15/72

Ewidencja księgowa rocznej korekty ZFŚS za 2016 r.

1/65

Ewidencja księgowa tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w 2017 r.

16/67

Ewidencja księgowa w kantorze wymiany walut

19/71

Ewidencja księgowa wypłaty ekwiwalentu za urlop

1/69

Ewidencja nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach rachunkowych SP ZOZ

31/73

Ewidencja opłaty za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

10/68

Ewidencja przekazywanych gratisowo towarów klientom

8/67

Ewidencja przychodu z tytułu otrzymania dywidendy

14/73

Ewidencja przyjęcia do magazynu pozostałości poprodukcyjnych

31/70

Ewidencja przyjęcia na magazyn oraz sprzedaży odpadów poprodukcyjnych

4/75

Ewidencja sprzedaży materiałów produkcyjnych

27/65

Ewidencja ubezpieczenia firmowego majątku

23/75

Ewidencja ulepszenia nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania przez SP ZOZ

33/74

Ewidencja umorzenia zakupionych certyfikatów inwestycyjnych

24/70

Ewidencja wynagrodzenia chorobowego pracownika produkcyjnego

13/69

Ewidencja wypłaty zapomogi ze środków obrotowych

29/69
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Ewidencja zaliczki otrzymanej na poczet WDT

Ewidencja zaliczki za badanie sprawozdania finansowego za 2016 r. jednostki małej
Faktura korygująca w związku z otrzymaniem rabatu za rok ubiegły

Faktury wystawiane w PLN, a zapłacone w walucie obcej

27/72

4/73
33/72

2/73

Główny księgowy a inwentaryzacja kasy

35/68

Inwentaryzacja ciągła i zdawczo-odbiorcza

29/72

Inwentaryzacja drogą potwierdzenia sald

36/65

Inwentaryzacja środków trwałych za 2017 r. - kiedy i jak należy jej dokonać

31/64

Jak można "czyścić" zapisy na kontach księgowych?

12/65

Jak zaksięgować koszt nabycia lokalu na licytacji komorniczej zakupionego przez spółdzielnię?

8/70

Kapitał zapasowy i jego wykorzystanie w spółce z o.o.

19/73

Kiedy grupa kapitałowa może odstąpić od sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego?

23/68

Kiedy można utworzyć ogólny odpis aktualizujący należności?

6/66

Kiedy można zastosować metodę łączenia udziałów?

17/73

Kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może być uznana za jednostkę mikro, a kiedy za jednostkę małą?

10/66

Kiedy sprawozdanie finansowe podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

14/72

Kolejna umowa z dotychczasowym audytorem

29/65

Konwersja pożyczki od wspólnika na kapitał zapasowy spółki z o.o.

18/70

Korekta kosztów o stan zapasów towarów dokonana na dzień bilansowy oraz jej rozliczenie w roku następnym
Korekta podatku CIT dokonana w 2017 r. a dotycząca 2016 r.

Korekta sprzedaży wskutek otrzymania zwrotu towarów

9/66
29/68

4/70

Koszty działalności deweloperskiej

13/74

Koszty magazynowania a koszty wytworzenia produktu

36/73

Koszty prac badawczych i rozwojowych - rozliczenie bilansowe i podatkowe

3/72

Koszty transportu sprzedanego towaru poniesione na przełomie roku

10/69

Koszty transportu sprzedanych towarów (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)

34/69

Koszty utrzymania nieużywanych nieruchomości

13/72

Koszty wykonania usługi sprzedanej w kolejnym miesiącu (pytanie z forum internetowego - www.gofin.forum.pl)

29/74

Koszty wytworzenia oraz sprzedaż programów komputerowych
Koszty związane z nabyciem przedsiębiorstwa

Księgowanie faktur na przełomie roku

6/64
35/72

5/73

Księgowe ujęcie uczestnictwa w programie dla szkół

34/74

Modernizacja części wspólnych budynku

23/70
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Moment otrzymania faktury a ujęcie jej w kosztach oraz odliczenie VAT

25/68

Nabycie udziałów spółki z o.o. - wycena i ewidencja księgowa

21/74

Na jaki okres należy zawierać umowy o badanie sprawozdań finansowych? - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

22/65

Należności dochodzone na drodze sądowej - ewidencja i prezentacja

36/72

Nieściągalność wierzytelności objętej ulgą na złe długi

14/74

Niewypełnienie obowiązku badania sprawozdania finansowego a pokrycie straty

36/75

Nota księgowa w formie elektronicznej

26/67

Nowe wzory sprawozdań finansowych za 2016 r. a dane porównawcze

5/75

Nowy udziałowiec a zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok ubiegły

16/70

Obniżenie stawki amortyzacyjnej jako element kreacji wyniku finansowego

32/68

Obowiązek inwentaryzacji sklepu otwartego pod koniec roku kalendarzowego

25/70

Obowiązek raportowania informacji niefinansowych - po raz pierwszy za 2017 r.

32/75

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w urzędzie skarbowym

14/73

Obowiązki informacyjne związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych

36/63

Obowiązki po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2016 r.

21/64

Obowiązki sprawozdawcze przy braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego

23/74

Obroty wynikające z rachunku zysków i strat do ustalenia statusu małego i średniego przedsiębiorcy

27/71

Oddział spółki jawnej a jego rachunkowość

7/73

Odpisanie należności przedawnionej w koszty

23/75

Odpisywanie wartości zakupionych towarów bezpośrednio w koszty a wymóg inwentaryzacji

32/73

Odroczony podatek dochodowy za 2016 r. a wysokość stawki podatku w 2017 r.

9/73

Odsetki na dzień bilansowy od kredytu obrotowego pobrane w styczniu 2017 r.

5/68

Odsetki od pożyczek na budowę mieszkań na sprzedaż

18/69

Odsetki od zaległości budżetowych z tytułu zaniżenia VAT należnego za lata ubiegłe

27/68

Odszkodowanie z tytułu nieterminowej zapłaty należności

27/73

Odzyskanie w 2017 r. należności objętej odpisem aktualizującym

18/72

Odzyskiwanie części z remontowanych maszyn

26/74

Operacje na rachunku bankowym po bilansie kończącym likwidację spółki

33/73

Opłaty wnoszone na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

12/74

Otrzymanie dywidendy za 2016 r.

18/74

Otrzymanie odszkodowania z tytułu ubezpieczenia należności

14/75

Otrzymanie skonta w związku z wcześniejszą zapłatą należności

36/66

Pierwszy rok prowadzenia ksiąg rachunkowych a prawo do uproszczonego sprawozdania finansowego za 2016 r.

11/65

Pobór opłaty za parking oraz ewidencja wynagrodzenia za zarządzanie parkingiem

30/71

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

Str. 48 z 52

Podatek dochodowy za 2016 r. w księgach rachunkowych

5/71

Podjęcie uchwały w sprawie stosowania uproszczeń dla jednostek mikro lub małych

20/64

Podmioty powiązane w świetle ustawy o rachunkowości

31/71

Podpisanie sprawozdania finansowego w sytuacji, gdy prezes zarządu przebywa na zwolnieniu lekarskim

24/69

Podpis sprawozdania finansowego przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe

15/68

Podwyższenie kapitału zakładowego z kapitału zapasowego spółki z o.o.

17/72

Podział zysku spółki z o.o. a amortyzacja prac rozwojowych

28/72

Pokrywanie strat za 2016 rok w stowarzyszeniach

5/69

Połączenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

24/74

Połączenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

30/73

Poprawienie błędu stwierdzonego po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

23/72

Poręczenie kredytu i jego późniejsza spłata

25/72

Porozumienie trójstronne polegające na kompensacie wzajemnych należności i zobowiązań

26/73

"Porządkowanie" rozrachunków w wyniku ich weryfikacji

33/69

Powiązania jednostek poprzez osoby fizyczne a szczególne obowiązki prezentacji w sprawozdaniu finansowym

8/68

Poziom istotności dla celów bilansowych

26/65

Pożyczki dla pracowników ze środków ZFŚS

12/69

Pracownicze ekwiwalenty pieniężne w księgach rachunkowych
Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej

Prezentacja w bilansie transakcji z jednostką dominującą

4/72
14/68

8/70

Prowadzenie ewidencji księgowej przez spółkę cywilną osób prawnych

22/71

Prowadzenie magazynu w walucie obcej

29/71

Przechowywanie a archiwizacja ksiąg rachunkowych

16/72

Przedsiębiorstwa prowadzone przez małżonków oraz "małżeńska" spółka z o.o. a jednostki powiązane

10/72

Przekazanie drugiej raty na ZFŚS

27/75

Przekazanie materiałów na środki trwałe w budowie

21/71

Przekwalifikowanie na środki trwałe materiałów odpisanych po zakupie bezpośrednio w koszty

25/71

Przewalutowanie oraz konsolidacja kredytu

22/68

Przychody i koszty finansowe - ujęcie w rachunku zysków i strat
Przychody i koszty w sp. z o.o. będącej wspólnikiem sp. komandytowej

Rabat na zakupione towary otrzymany na przełomie roku

6/67
12/73

9/75

Rabat przyznany na towary sprzedane w roku ubiegłym

19/66

Rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale w jednostce małej podlegającej badaniu

19/68
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Rachunek zysków i strat przewidziany dla jednostki mikro

7/71

Rachunkowa metoda ustalania różnic kursowych również dla celów podatkowych

3/65

Rachunkowość stowarzyszeń po zmianach obowiązujących od 2017 r.

8/72

Realizacja obowiązku podpisania sprawozdania finansowego

9/72

Rezerwy na urlopy pracownicze w fundacji

Roczne sprawozdanie finansowe za 2016 r. w przypadku niepełnego roku obrotowego
Rok obrotowy oddziału zagranicznej spółki

Roszczenia sporne ustalone podczas inwentaryzacji

19/74

4/69
11/74

5/74

Rozliczenie kosztów produkcji w jednostce ewidencjonującej koszty wyłącznie na kontach zespołu 4

34/70

Rozliczenie niewykorzystanych środków ZFRON

27/73

Rozliczenie otrzymania aportu w związku z wydaniem nowych akcji - ewidencja i skutki podatkowe

20/65

Rozliczenie rozchodu zapasów wycenianych według stałych cen ewidencyjnych

24/65

Rozliczenie rozrachunków na podstawie kompensaty

24/68

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych za 2016 r.

7/67

Rozliczenie w 2017 r. wyniku finansowego osiągniętego za 2016 r.

18/63

Rozpoczęcie inwentaryzacji za 2017 r.

28/65

Rozrachunki z komornikiem z tytułu zapłaconych zaliczek

20/69

Rozrachunki ze wspólnikami spółki jawnej - środki przekazane spółce na zakup składnika majątku

11/71

Rozwiązanie umowy z firmą audytorską, gdy jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego

25/74

Różnice kursowe z wyceny bilansowej w kolejnym roku obrotowym

5/66

Różnice powstałe podczas inwentaryzacji metodą szacowania

34/68

Składki na ubezpieczenie urlopowe płacone za oddelegowanych pracowników

22/71

Skup złomu od ludności

10/73

Skutki otrzymania decyzji o nieprawidłowościach w odliczeniu VAT

1/67

Skutki przeceny towarów poniżej ceny ich nabycia

28/73

Skutki zdarzeń losowych w księgach rachunkowych

27/66

Sposób ewidencjonowania niepodlegającego odliczeniu VAT dotyczącego rat leasingowych

9/72

Sprawdzanie dowodów księgowych i ich zakwalifikowanie do ujęcia w ewidencji bilansowej

31/67

Sprawozdania finansowe stowarzyszeń - wybrane zagadnienia

21/72

Sprawozdanie finansowe SP ZOZ

11/68

Sprawozdanie finansowe "małej" spółki akcyjnej

11/67

Sprawozdanie z działalności spółki komandytowej

27/70

Sprawozdanie z działalności w jednostce spełniającej kryteria dla mikro

19/69
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Sprzedaż nieruchomości w okresie korekty VAT

Środki pieniężne w walucie obcej - wycena na dzień bilansowy inny niż koniec roku kalendarzowego

36/74

2/69

Środki publiczne na pokrycie kosztów kształcenia w SP ZOZ

16/74

Środki trwałe według KSR nr 11 - wybrane problemy

20/73

Terminy ewidencji faktur kosztowych

12/68

Terminy inwentaryzacji w sklepie detalicznym

14/67

Ujemne saldo na rachunku bieżącym

18/73

Ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela i dłużnika

36/73

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2017 r.

3/63

Uproszczenia w rachunkowości dla jednostek mikro, jednostek małych oraz jednostek pozostałych

9/63

Uproszczenia w zakresie ewidencji oraz wyceny zapasu towarów

23/62

Usługa badania rocznego sprawozdania finansowego za 2016 r.

15/64

Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2016 r.

11/69

Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

3/64

Utrata prawa do stosowania uproszczeń przy rozliczaniu umów leasingu

21/68

WDT uznane za sprzedaż krajową - ewidencja księgowa

8/64

Wcześniejsze zamknięcie umowy zabezpieczającej spłatę kredytu

6/72

Wkłady pieniężne do spółdzielni - prezentacja w bilansie

16/73

Wniesienie aportem do spółki z o.o. akcji innej spółki

14/65

Wniesienie do nowo powstałej spółki aportu w postaci przedsiębiorstwa a wartość firmy

26/71

Wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a moment zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych

6/73

Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2016 r.

21/65

Wybór audytora w przypadku badania dobrowolnego

29/66

Wycena bilansowa materiałów, towarów i produktów gotowych

7/64

Wycena bilansowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

2/71

Wycena bilansowa udzielonej pożyczki

5/74

Wycena i ewidencja faktur w walucie obcej za zakup środka trwałego

1/72

Wydatki na odzież i obuwie robocze w księgach rachunkowych pracodawcy

22/72

Wydatki na powypadkową naprawę samochodu

25/66

Wydatki na zakup usług dotyczących okresu przekraczającego rok obrotowy

26/68

Wydatki strukturalne w samorządowej osobie prawnej

15/74

Wykazanie w rachunku zysków i strat sprzedaży środka trwałego

13/70

Wykup przedmiotu leasingu w ewidencji księgowej
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Wymagania stawiane osobom zamierzającym rozpocząć prowadzenie biur rachunkowych

32/74

Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w księgach rachunkowych

36/68

Wynik spółki osobowej w księgach rachunkowych jej wspólników

13/71

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r.

23/73

Wyprzedaż towarów po cenach niższych od cen zakupu

1/70

Zaangażowanie w kapitale jako obowiązkowa pozycja w sprawozdaniach finansowych za 2016 r.

6/70

Zakup drobnych artykułów spożywczych w ewidencji księgowej

33/71

Zakup gruntu przez dewelopera w ujęciu księgowym

17/74

Zakup i bezpośrednia sprzedaż towaru z pominięciem magazynu

17/68

Zakup praw do emisji CO2

9/69

Zakup w ramach WNT w księgach rachunkowych

18/66

Zapłata kartą płatniczą za zobowiązania wyrażone w walucie obcej

21/67

Zapłata zaliczki na poczet nabycia materiałów objętych procedurą odwrotnego obciążenia

17/70

Zapłata zobowiązania w walucie obcej z rachunku złotówkowego

18/75

Zasady wyceny nabywanych materiałów

35/73

Zatwierdzanie sprawozdania finansowego spółki z o.o.

18/68

Zatwierdzenie, złożenie oraz ogłoszenie sprawozdania finansowego za 2016 r.

17/66

Zawieranie umów o badanie sprawozdań finansowych za 2017 r.

28/68

Zawieszenie działalności a obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

36/70

Złożenie do KRS sprawozdania finansowego jednostki mikro za 2016 r.

16/69

Zmiana zasad wyceny rozchodu towarów z magazynu

13/65

Zmniejszenie kwoty rozliczeń międzyokresowych kosztów

30/70

Zwrot składki za bezszkodowość z tytułu ubezpieczenia należności w 2016 r.

11/73
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