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SPIS TREŚCI
Przegląd Podatku Dochodowego

za 2017 r.
1. Temat numeru

2. Zmiany przepisów prawnych

3. PIT i CIT 2016 r. - rozliczenie roczne

4. Przychody i koszty w firmie

5. Rozliczanie podatku przez płatnika

6. Majątek trwały

7. Vademecum przedsiębiorcy

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

9. Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe

10. Inne zagadnienia podatkowe

11. Czytelnicy pytają

12. Terminarz podatnika i płatnika

UWAGA! Oznaczenia ujęte po prawej stronie spisu treści oznaczają:
x/ - numer wydania, /x - numer strony

Przykładowo: 15/4 - to czwarta strona w wydaniu nr 15 z 2017 r.

#PIT i CIT 2016 r. - rozliczenie roczne
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl
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1. Temat numeru
Będzie uchwała w sprawie poboru podatku u źródła 2/11

Działania promocyjne a reprezentacja 16/4

Jak dokumentować wydatki zaliczane do kosztów podatkowych? 17/4

Jaki kurs waluty stosować dla celów podatku dochodowego? 15/4

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, których amortyzację rozpoczęto przed 12 sierpnia 2017 r. 21/9

Korekta przychodów i kosztów podatkowych - praktyczne problemy 13/4

Koszty bezpośrednio związane z przychodami 10/8

Koszt zabezpieczenia spłaty kredytu zwiększa wartość początkową środka trwałego 22/11

Kurs waluty właściwy do rozliczania kosztów zagranicznych podróży - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego
Wydawnictwa 17/12

Limit transakcji gotówkowych w praktyce 9/4

Limity na 2018 r. obowiązujące podatników PIT i CIT 20/4

Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie odnośnie kwalifikacji przychodów ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego
"kilometrówką" 17/11

Moment potrącenia kosztów pośrednich u prowadzących księgi rachunkowe - odpowiedź resortu finansów na pytanie Wydawnictwa
GOFIN 9/10

Nagroda z udziału w sprzedaży premiowej przekazana pracownikowi - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego
Wydawnictwa 14/12

Należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu członka rady nadzorczej na posiedzenia rady nie korzystają ze zwolnienia od podatku 23/10

Obciążanie kosztów podatkowych nieściągalnymi wierzytelnościami 20/6

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji oraz innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych 14/4

Obowiązki informacyjne płatnika w związku z umowami zlecenia zawartymi z obcokrajowcami 20/13

Obowiązki obciążające spółkę dokonującą wypłaty dywidendy 8/4

Obowiązki płatnika zatrudniającego cudzoziemca na umowę zlecenia, gdy brak certyfikatu rezydencji 22/4

Ograniczenia w ujmowaniu w kosztach płatności gotówkowych dotyczą nabywcy - odpowiedź resortu finansów na pytanie
Wydawnictwa GOFIN 7/9

PIT i CIT w 2018 r. - duża nowelizacja 23/4

Po ustaniu stosunku pracy wciąż można stosować kwotę zmniejszającą podatek - stanowisko Ministerstwa Finansów 5/8

Podatki PIT i CIT w 2017 r. - najważniejsze zmiany przepisów 1/4

Podatkowe rozliczenie przychodu ze stosunku pracy 19/4

Podmioty powiązane w rozumieniu ustaw o podatku dochodowym 18/4

Praktyczne problemy stosowania 15% stawki CIT 11/4

Prawo do wykorzystania dwóch limitów jednorazowej amortyzacji 20/12

Problemy podatkowe dotyczące PIT i CIT, które zostały rozwiązane w 2016 r. 2/4

Problemy podatkowe w spółkach kapitałowych - wybrane zagadnienia 3/4

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210309,bedzie-uchwala-w-sprawie-poboru-podatku-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210309,bedzie-uchwala-w-sprawie-poboru-podatku-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210309,bedzie-uchwala-w-sprawie-poboru-podatku-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217917,dzialania-promocyjne-a-reprezentacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217917,dzialania-promocyjne-a-reprezentacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217917,dzialania-promocyjne-a-reprezentacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218275,jak-dokumentowac-wydatki-zaliczane-do-kosztow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218275,jak-dokumentowac-wydatki-zaliczane-do-kosztow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218275,jak-dokumentowac-wydatki-zaliczane-do-kosztow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4723,217249,jaki-kurs-waluty-stosowac-dla-celow-podatku-dochodowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4723,217249,jaki-kurs-waluty-stosowac-dla-celow-podatku-dochodowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4723,217249,jaki-kurs-waluty-stosowac-dla-celow-podatku-dochodowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4799,220465,jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych-ktorych-amortyzacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4799,220465,jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych-ktorych-amortyzacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4799,220465,jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych-ktorych-amortyzacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4702,216239,korekta-przychodow-i-kosztow-podatkowych-praktyczne-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4702,216239,korekta-przychodow-i-kosztow-podatkowych-praktyczne-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4702,216239,korekta-przychodow-i-kosztow-podatkowych-praktyczne-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4662,214861,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-przychodami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4662,214861,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-przychodami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4662,214861,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-przychodami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221093,koszt-zabezpieczenia-splaty-kredytu-zwieksza-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221093,koszt-zabezpieczenia-splaty-kredytu-zwieksza-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221093,koszt-zabezpieczenia-splaty-kredytu-zwieksza-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218282,kurs-waluty-wlasciwy-do-rozliczania-kosztow-zagranicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218282,kurs-waluty-wlasciwy-do-rozliczania-kosztow-zagranicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218282,kurs-waluty-wlasciwy-do-rozliczania-kosztow-zagranicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218282,kurs-waluty-wlasciwy-do-rozliczania-kosztow-zagranicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4649,214170,limit-transakcji-gotowkowych-w-praktyce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4649,214170,limit-transakcji-gotowkowych-w-praktyce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4649,214170,limit-transakcji-gotowkowych-w-praktyce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220079,limity-na-2018-r-obowiazujace-podatnikow-pit-i-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220079,limity-na-2018-r-obowiazujace-podatnikow-pit-i-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220079,limity-na-2018-r-obowiazujace-podatnikow-pit-i-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218281,ministerstwo-finansow-zmienilo-zdanie-odnosnie-kwalifikacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218281,ministerstwo-finansow-zmienilo-zdanie-odnosnie-kwalifikacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218281,ministerstwo-finansow-zmienilo-zdanie-odnosnie-kwalifikacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218281,ministerstwo-finansow-zmienilo-zdanie-odnosnie-kwalifikacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4649,214178,moment-potracenia-kosztow-posrednich-u-prowadzacych-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4649,214178,moment-potracenia-kosztow-posrednich-u-prowadzacych-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4649,214178,moment-potracenia-kosztow-posrednich-u-prowadzacych-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4649,214178,moment-potracenia-kosztow-posrednich-u-prowadzacych-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217184,nagroda-z-udzialu-w-sprzedazy-premiowej-przekazana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217184,nagroda-z-udzialu-w-sprzedazy-premiowej-przekazana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217184,nagroda-z-udzialu-w-sprzedazy-premiowej-przekazana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217184,nagroda-z-udzialu-w-sprzedazy-premiowej-przekazana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221488,naleznosci-z-tytulu-zwrotu-kosztow-przejazdu-czlonka-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221488,naleznosci-z-tytulu-zwrotu-kosztow-przejazdu-czlonka-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221488,naleznosci-z-tytulu-zwrotu-kosztow-przejazdu-czlonka-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220084,obciazanie-kosztow-podatkowych-niesciagalnymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220084,obciazanie-kosztow-podatkowych-niesciagalnymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220084,obciazanie-kosztow-podatkowych-niesciagalnymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217177,obowiazek-sporzadzania-dokumentacji-podatkowej-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217177,obowiazek-sporzadzania-dokumentacji-podatkowej-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217177,obowiazek-sporzadzania-dokumentacji-podatkowej-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220091,obowiazki-informacyjne-platnika-w-zwiazku-z-umowami-zlecenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220091,obowiazki-informacyjne-platnika-w-zwiazku-z-umowami-zlecenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220091,obowiazki-informacyjne-platnika-w-zwiazku-z-umowami-zlecenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4633,213822,obowiazki-obciazajace-spolke-dokonujaca-wyplaty-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4633,213822,obowiazki-obciazajace-spolke-dokonujaca-wyplaty-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4633,213822,obowiazki-obciazajace-spolke-dokonujaca-wyplaty-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221085,obowiazki-platnika-zatrudniajacego-cudzoziemca-na-umowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221085,obowiazki-platnika-zatrudniajacego-cudzoziemca-na-umowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221085,obowiazki-platnika-zatrudniajacego-cudzoziemca-na-umowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4619,212999,ograniczenia-w-ujmowaniu-w-kosztach-platnosci-gotowkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4619,212999,ograniczenia-w-ujmowaniu-w-kosztach-platnosci-gotowkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4619,212999,ograniczenia-w-ujmowaniu-w-kosztach-platnosci-gotowkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4619,212999,ograniczenia-w-ujmowaniu-w-kosztach-platnosci-gotowkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221477,pit-i-cit-w-2018-r-duza-nowelizacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221477,pit-i-cit-w-2018-r-duza-nowelizacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221477,pit-i-cit-w-2018-r-duza-nowelizacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4595,211875,po-ustaniu-stosunku-pracy-wciaz-mozna-stosowac-kwote.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4595,211875,po-ustaniu-stosunku-pracy-wciaz-mozna-stosowac-kwote.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4595,211875,po-ustaniu-stosunku-pracy-wciaz-mozna-stosowac-kwote.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4524,209556,podatki-pit-i-cit-w-2017-r-najwazniejsze-zmiany-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4524,209556,podatki-pit-i-cit-w-2017-r-najwazniejsze-zmiany-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4524,209556,podatki-pit-i-cit-w-2017-r-najwazniejsze-zmiany-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219335,podatkowe-rozliczenie-przychodu-ze-stosunku-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219335,podatkowe-rozliczenie-przychodu-ze-stosunku-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219335,podatkowe-rozliczenie-przychodu-ze-stosunku-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4758,219005,podmioty-powiazane-w-rozumieniu-ustaw-o-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4758,219005,podmioty-powiazane-w-rozumieniu-ustaw-o-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4758,219005,podmioty-powiazane-w-rozumieniu-ustaw-o-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4676,215242,praktyczne-problemy-stosowania-15-stawki-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4676,215242,praktyczne-problemy-stosowania-15-stawki-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4676,215242,praktyczne-problemy-stosowania-15-stawki-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220090,prawo-do-wykorzystania-dwoch-limitow-jednorazowej-amortyzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220090,prawo-do-wykorzystania-dwoch-limitow-jednorazowej-amortyzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220090,prawo-do-wykorzystania-dwoch-limitow-jednorazowej-amortyzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210305,problemy-podatkowe-dotyczace-pit-i-cit-ktore-zostaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210305,problemy-podatkowe-dotyczace-pit-i-cit-ktore-zostaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210305,problemy-podatkowe-dotyczace-pit-i-cit-ktore-zostaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210743,problemy-podatkowe-w-spolkach-kapitalowych-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210743,problemy-podatkowe-w-spolkach-kapitalowych-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210743,problemy-podatkowe-w-spolkach-kapitalowych-wybrane.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl
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Przekroczenie przez cudzoziemca okresu 183 dni pobytu w Polsce 21/10

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - część I 6/4

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. - część II 7/4

Przeliczanie kosztów zagranicznej podróży dokumentowanych paragonami - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego
Wydawnictwa 19/12

Przychody powstałe w wyniku otrzymania nieodpłatnych świadczeń 21/4

Przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego "kilometrówką" to przychód z działalności gospodarczej 15/12

Rozliczanie podatkowych różnic kursowych - praktyczne problemy 12/4

Różnice kursowe od środków pieniężnych na rachunku walutowym - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego
Wydawnictwa 24/13

Samochód służący działalności gospodarczej i celom prywatnym, jako środek trwały 22/10

Składka członkowska jako koszt podatkowy 5/4

Składki na ubezpieczenie firmowych samochodów jako koszt 10/4

Skutki w podatku dochodowym związane z korektą VAT naliczonego - wybrane przypadki 4/4

Stosowanie kwoty zmniejszającej po uzyskaniu dochodów przekraczających 85.528 zł - stanowisko Ministerstwa Finansów 13/10

Ujęcie w księdze usług podwykonawców - wyjaśnienie resortu finansów na pytanie Wydawnictwa GOFIN 11/8

Ustalanie dochodu ze zbycia samochodu rozliczanego "kilometrówką" - odpowiedź resortu finansów na pytanie naszego Wydawnictwa 16/8

Uwzględnianie różnic remanentowych przy obliczaniu zaliczki przez podatników likwidujących działalność 15/13

Uznanie kosztów za poniesione na potrzeby ulgi B+R - wyjaśnienie resortu finansów na pytanie Wydawnictwa GOFIN 12/9

Wartość nagrody otrzymanej przez pracownika kontrahenta w całości podlega opodatkowaniu 23/12

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących limitu płatności gotówkowych w odpowiedziach na interpelacje poselskie 5/9

Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego nabytego w ramach umowy darowizny 23/9

Zmiany w PIT i CIT na 2018 r. - część pierwsza 24/5

2. Zmiany przepisów prawnych
CIT-VC - nowy formularz podatkowy 2/13

Duża nowelizacja PIT i CIT - opublikowana 24/14
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Podatek według 70% stawki nie tylko od odprawy/ odszkodowania dla członka zarządu - interpretacja indywidualna organu
podatkowego 19/32

Podatkowe konsekwencje uzyskania dochodów przekraczających pierwszy próg podatkowy - pytania i odpowiedzi 21/23

Podatkowe skutki przystąpienia pracowników do dobrowolnego grupowego ubezpieczenia 4/28

Podatkowo-składkowe rozliczenie należności u pracownika przebywającego cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim 8/30

Podróże i jazdy lokalne pracownika, zleceniobiorcy i przedsiębiorcy 2/26

Pracownik nie ma przychodu, gdy płatnik opłaca zaległe składki ZUS - wyrok WSA 6/30

Pracownik nie może złożyć pracodawcy wniosku o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodów 5/29

Prezent dla byłego kontrahenta w ramach podziękowania za współpracę 4/31

Prezent dla pracownika - skutki w podatku dochodowym 24/35

Przedsiębiorca rozdający w ramach akcji promocyjnej nagrody innym przedsiębiorcom nie pełni roli płatnika - interpretacja organu
podatkowego 9/34

Przychody z tytułu dofinansowania kosztów kształcenia 21/27

Przyznanie pracownikowi nagrody rzeczowej za dobre wyniki w pracy 5/32

Rabat udzielony pracownikom na usługi świadczone przez zakład pracy 11/28

Rozliczenie dofinansowania do wycieczki członka rady nadzorczej 15/30

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej pracownika 8/34

Rozliczenie nadpłaconych składek emerytalno-rentowych 9/28

Rozliczenie nadpłaty bądź niedopłaty wynikającej z PIT-40 5/27

Rozliczenie należności za nocleg w podróży opłacony kartą płatniczą 12/27

Rozliczenie podatkowo-składkowe nienależnie opłaconych składek ZUS 14/32

Rozliczenie podróży służbowej pracownika gdy koszty noclegu obejmują koszt wyżywienia 4/26

Rozliczenie zaległej składki zdrowotnej 22/27

Ryczałt za jazdy lokalne opodatkowany - wyrok WSA 13/33

Samochód służbowy parkowany w miejscu zamieszkania 21/25

Sfinansowanie pracownikom szczepień przeciw grypie 19/25

Sfinansowanie zaległych składek ZUS pracownikom oraz byłym pracownikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego 5/34

Stosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów po ustaniu zatrudnienia 16/27

Stosowanie w 2017 r. kwoty zmniejszającej podatek a wspólne opodatkowanie dochodów małżonków 2/30

Stosowanie w 2017 r. przez pracodawcę kwoty zmniejszającej 1/29

Stosowanie wyższej stawki podatku na wniosek zleceniobiorcy 13/27

Szkolenie członków rady nadzorczej a przychód w rozumieniu ustawy o PIT 18/25

Świadczenia BHP na rzecz pracowników 17/29

Świadczenia dla oddelegowanych pracowników są opodatkowane - wyrok WSA 19/31

Świadczenia wielkanocne na rzecz pracowników 7/26
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Konwersja pożyczki udzielonej na wytworzenie środka trwałego z wierzytelnością na pokrycie nowych udziałów w spółce z o.o. 2/34
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4604,212834,wydatki-poniesione-przed-rozpoczeciem-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219450,wydatki-poniesione-w-zwiazku-z-odwolana-podroza-sluzbowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219450,wydatki-poniesione-w-zwiazku-z-odwolana-podroza-sluzbowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219450,wydatki-poniesione-w-zwiazku-z-odwolana-podroza-sluzbowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4685,216059,wydatki-zwiazane-z-dzialalnoscia-gospodarcza-dokonane-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4685,216059,wydatki-zwiazane-z-dzialalnoscia-gospodarcza-dokonane-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4685,216059,wydatki-zwiazane-z-dzialalnoscia-gospodarcza-dokonane-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218350,wydatki-zwiazane-z-przekazaniem-dywidendy-wspolnikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218350,wydatki-zwiazane-z-przekazaniem-dywidendy-wspolnikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218350,wydatki-zwiazane-z-przekazaniem-dywidendy-wspolnikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4582,211798,wynagrodzenie-pelnoletniej-corki-przedsiebiorcy-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4582,211798,wynagrodzenie-pelnoletniej-corki-przedsiebiorcy-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4582,211798,wynagrodzenie-pelnoletniej-corki-przedsiebiorcy-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210372,wynagrodzenie-platnika-z-tytulu-terminowego-wplacania-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210372,wynagrodzenie-platnika-z-tytulu-terminowego-wplacania-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210372,wynagrodzenie-platnika-z-tytulu-terminowego-wplacania-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4843,222310,wyplata-w-gotowce-wynagrodzenia-ktorego-wartosc-przekracza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4843,222310,wyplata-w-gotowce-wynagrodzenia-ktorego-wartosc-przekracza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4843,222310,wyplata-w-gotowce-wynagrodzenia-ktorego-wartosc-przekracza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218353,wystawienie-faktury-pro-forma-a-moment-powstania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218353,wystawienie-faktury-pro-forma-a-moment-powstania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4742,218353,wystawienie-faktury-pro-forma-a-moment-powstania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217985,zachowek-nie-stanowi-kosztu-uzyskania-przychodow-ze-zbycia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217985,zachowek-nie-stanowi-kosztu-uzyskania-przychodow-ze-zbycia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217985,zachowek-nie-stanowi-kosztu-uzyskania-przychodow-ze-zbycia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4619,213068,zakup-i-sprzedaz-mieszkania-w-jednym-roku-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4619,213068,zakup-i-sprzedaz-mieszkania-w-jednym-roku-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4619,213068,zakup-i-sprzedaz-mieszkania-w-jednym-roku-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221547,zakup-obuwia-dla-przedsiebiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221547,zakup-obuwia-dla-przedsiebiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221547,zakup-obuwia-dla-przedsiebiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4799,220532,zaliczenie-do-kosztow-paliwa-nabytego-podczas-przebywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4799,220532,zaliczenie-do-kosztow-paliwa-nabytego-podczas-przebywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4799,220532,zaliczenie-do-kosztow-paliwa-nabytego-podczas-przebywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217982,zaliczenie-do-kosztow-podatkowych-odsetek-od-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217982,zaliczenie-do-kosztow-podatkowych-odsetek-od-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217982,zaliczenie-do-kosztow-podatkowych-odsetek-od-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217243,zaliczenie-do-kosztow-podatkowych-wynagrodzenia-czlonka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217243,zaliczenie-do-kosztow-podatkowych-wynagrodzenia-czlonka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217243,zaliczenie-do-kosztow-podatkowych-wynagrodzenia-czlonka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219455,zaliczenie-do-kosztow-srodkow-wplaconych-po-terminie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219455,zaliczenie-do-kosztow-srodkow-wplaconych-po-terminie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4771,219455,zaliczenie-do-kosztow-srodkow-wplaconych-po-terminie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217981,zaliczki-kwartalne-w-pierwszym-roku-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217981,zaliczki-kwartalne-w-pierwszym-roku-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217981,zaliczki-kwartalne-w-pierwszym-roku-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210808,zaliczki-uproszczone-a-prawo-do-stosowania-15-stawki-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210808,zaliczki-uproszczone-a-prawo-do-stosowania-15-stawki-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210808,zaliczki-uproszczone-a-prawo-do-stosowania-15-stawki-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4676,215311,zlozenie-w-urzedzie-skarbowym-rocznego-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4676,215311,zlozenie-w-urzedzie-skarbowym-rocznego-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4676,215311,zlozenie-w-urzedzie-skarbowym-rocznego-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4702,216337,zmiana-sposobu-oplacania-zaliczek-na-podatek-nie-jest-mozliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4702,216337,zmiana-sposobu-oplacania-zaliczek-na-podatek-nie-jest-mozliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4702,216337,zmiana-sposobu-oplacania-zaliczek-na-podatek-nie-jest-mozliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221548,zwolnienie-od-podatku-zapomogi-wyplaconej-pracownikowi-ktory.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221548,zwolnienie-od-podatku-zapomogi-wyplaconej-pracownikowi-ktory.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4825,221548,zwolnienie-od-podatku-zapomogi-wyplaconej-pracownikowi-ktory.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210371,zwrot-wydatkow-moze-oznaczac-powstanie-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210371,zwrot-wydatkow-moze-oznaczac-powstanie-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4550,210371,zwrot-wydatkow-moze-oznaczac-powstanie-przychodu.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Przegląd Podatku Dochodowego · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 32 z 32

12. Terminarz podatnika i płatnika
Terminarz podatnika i płatnika - luty 2017 r. 3/67

Terminarz podatnika i płatnika - marzec 2017 r. 4/67

Terminarz podatnika i płatnika - kwiecień 2017 r. 6/67

Terminarz podatnika i płatnika - maj 2017 r. 8/67

Terminarz podatnika i płatnika - czerwiec 2017 r. 10/67

Terminarz podatnika i płatnika - lipiec 2017 r. 12/67

Terminarz podatnika i płatnika - sierpień 2017 r. 14/67

Terminarz podatnika i płatnika - wrzesień 2017 r. 16/67

Terminarz podatnika i płatnika - październik 2017 r. 18/67

Terminarz podatnika i płatnika - listopad 2017 r. 20/67

Terminarz podatnika i płatnika - grudzień 2017 r. 22/67

Terminarz podatnika i płatnika - styczeń 2018 r. 24/69

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210814,terminarz-podatnika-i-platnika-luty-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210814,terminarz-podatnika-i-platnika-luty-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4563,210814,terminarz-podatnika-i-platnika-luty-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4582,211801,terminarz-podatnika-i-platnika-marzec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4582,211801,terminarz-podatnika-i-platnika-marzec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4582,211801,terminarz-podatnika-i-platnika-marzec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4604,212837,terminarz-podatnika-i-platnika-kwiecien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4604,212837,terminarz-podatnika-i-platnika-kwiecien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4604,212837,terminarz-podatnika-i-platnika-kwiecien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4633,213890,terminarz-podatnika-i-platnika-maj-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4633,213890,terminarz-podatnika-i-platnika-maj-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4633,213890,terminarz-podatnika-i-platnika-maj-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4662,214964,terminarz-podatnika-i-platnika-czerwiec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4662,214964,terminarz-podatnika-i-platnika-czerwiec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4662,214964,terminarz-podatnika-i-platnika-czerwiec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4685,216060,terminarz-podatnika-i-platnika-lipiec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4685,216060,terminarz-podatnika-i-platnika-lipiec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4685,216060,terminarz-podatnika-i-platnika-lipiec-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217245,terminarz-podatnika-i-platnika-sierpien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217245,terminarz-podatnika-i-platnika-sierpien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4716,217245,terminarz-podatnika-i-platnika-sierpien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217986,terminarz-podatnika-i-platnika-wrzesien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217986,terminarz-podatnika-i-platnika-wrzesien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4733,217986,terminarz-podatnika-i-platnika-wrzesien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4758,219078,terminarz-podatnika-i-platnika-pazdziernik-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4758,219078,terminarz-podatnika-i-platnika-pazdziernik-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4758,219078,terminarz-podatnika-i-platnika-pazdziernik-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220152,terminarz-podatnika-i-platnika-listopad-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220152,terminarz-podatnika-i-platnika-listopad-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4789,220152,terminarz-podatnika-i-platnika-listopad-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221158,terminarz-podatnika-i-platnika-grudzien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221158,terminarz-podatnika-i-platnika-grudzien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4810,221158,terminarz-podatnika-i-platnika-grudzien-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4843,222314,terminarz-podatnika-i-platnika-styczen-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4843,222314,terminarz-podatnika-i-platnika-styczen-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4843,222314,terminarz-podatnika-i-platnika-styczen-2018-r.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
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