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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
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