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1. Koniecznie przeczytaj
Do 2 stycznia 2018 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych

24/5

Do końca grudnia 2017 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych

24/5

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął KSR nr 11 "Środki trwałe"

8/4

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10

11/4

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego

18/5

Konsekwencje karne za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS

15/5

Limit przychodów za 2017 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.

20/6

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych w 2017 r.

2/9

Moment zastosowania podwyższonego limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych

4/4

Nowelizacja prawa bilansowego wprowadzająca nowe uproszczenia w rachunkowości

3/4

Nowe rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia OC firm audytorskich

23/5

Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"

12/4

Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składników aktywów niepieniężnych

14/4

Opublikowano ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

13/4

Opublikowano zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"

23/4

Opublikowano zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10

Podwyższono limit zobowiązujący jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych

16/11

2/4

Projekt stanowiska Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki

14/5

Projekt zmian ustawy o rachunkowości dotyczący kolejnych uproszczeń

20/4

Raportowanie informacji niefinansowych - kolejne odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF

10/4

Raportowanie informacji niefinansowych - odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF
Rok obrotowy w spółkach osobowych - wyrok NSA

Rozliczanie straty podatkowej z lat ubiegłych w spółce kapitałowej
Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach

Składanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych

6/4
14/6

9/4
11/4

8/4

Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

15/4

Sprzedaż udokumentowana jednocześnie paragonem fiskalnym i fakturą a ewidencja VAT - wyjaśnienie

15/6

Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania

5/6

Stosowanie KSR nr 11 a konieczność dokonania odpowiednich zmian w polityce rachunkowości

13/9

Termin przekazania na rachunek ZFŚS drugiej raty odpisów ustalonych na 2017 r.

18/4

Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r.
Umowa o przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2017 r.

Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

5/4
19/4

Str. 2 z 25

Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach

16/4

Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach - kolejne odpowiedzi MF

17/4

Ważne terminy w czerwcu 2017 r.

12/6

Ważne terminy w styczniu 2017 r.

1/4

Wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego

2/6

Zawiadomienie o rezygnacji ze stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych - wyjaśnienie MF

2/10

Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS

10/5

Zmiana sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

23/5

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym

17/7

2. Rachunkowość finansowa
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury

20/9

Badanie sprawozdania finansowego spółki po jej przekształceniu

3/11

Bilansowe rozliczenie kosztów prac badawczych i rozwojowych

Czas rozpocząć przygotowania do rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
Czy podatek od nieruchomości zwiększa wartość początkową budowanego środka trwałego?

18/14

19/7
14/13

Dane porównawcze po zmianie wzoru sprawozdania finansowego

2/18

Dofinansowanie do wyjazdów dzieci pracowników na "zieloną szkołę"

11/5

Do jakich kosztów zakwalifikować podatek od nieruchomości, dotyczący gruntu zaliczonego do inwestycji?

14/14

Dostosowanie danych za poprzedni rok do nowego wzoru rachunku zysków i strat

3/18

Ewidencja kosztów przy prowadzeniu różnej działalności produkcyjnej

1/16

Import i sprzedaż wyrobów akcyzowych

19/10

Inwentaryzacja paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodów

4/5

Inwentaryzacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług drogą weryfikacji

23/15

Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości?

21/4

Kolejność prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych w sprawozdaniu finansowym

23/17

Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego

11/12

Księgowanie kosztów na przełomie dwóch lat obrotowych

4/12

Metoda inwentaryzacji składników aktywów trwałych powierzonych innej jednostce

24/11

Nagrody dla pracowników wypłacane z wypracowanego przez spółkę zysku netto

13/10

Nakłady poniesione przez jednostkę na ulepszenie obcego środka trwałego

16/16

Napoje jako świadczenia rzeczowe przysługujące pracownikom na podstawie przepisów BHP

15/13

Odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności w porównawczym rachunku zysków i strat
Odprawy emerytalne wypłacane pracownikom w związku z przejściem na emeryturę

Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

6/6
20/15

Str. 3 z 25

Odroczenie terminu wypłaty dywidendy - wpływ na bilans i rachunek przepływów pieniężnych

22/13

Odsetki należne wspólnikom spółki z o.o. z tytułu nieterminowo wypłaconej dywidendy

13/13

Opłata za korzystanie ze środowiska za 2016 r.

5/12

Podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym

8/15

Podatek od nieruchomości za 2017 r. w ewidencji księgowej
Podatek od środków transportowych

Podwyższenie kapitału podstawowego niezarejestrowane do dnia bilansowego

4/7
5/15

4/5

Prezentacja w bilansie kredytu udzielonego w rachunku bieżącym

2/11

Prezentacja w bilansie zaliczek otrzymanych w grudniu na dostawy zrealizowane w styczniu

24/6

Prezentacja w bilansie zobowiązań wobec leasingodawcy

3/16

Prezentacja wyniku finansowego za bieżący rok obrotowy w uproszczonym bilansie jednostki mikro
Produkcja w toku oraz zmiana stanu produktów w jednostce stosującej tylko konta zespołu 4
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od stycznia 2018 r.

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

Przeliczanie środków pieniężnych na rachunku walutowym

5/9
17/8
24/13

3/20

7/8

Przeniesienie kosztów rodzajowych na wynik finansowy w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4

5/12

Przychody z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

9/11

Rachunkowość stowarzyszenia prowadzącego zespół szkolno-przedszkolny

10/6

Rezerwa na świadczenia pracownicze i różnica aktuarialna z ponownego oszacowania rezerwy

13/15

Rezerwa tworzona w przypadku braku kontynuacji działalności i jej rozliczenie

22/15

Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne i podobne

1/6

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej

6/7

Roczne sprawozdanie finansowe w przypadku braku kontynuacji działalności

2/19

Rozliczanie kosztów zakupu materiałów

15/8

Rozliczenie inwentaryzacji zapasów w jednostkach prowadzących wyłącznie wartościową ewidencję towarów

23/12

Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych

1/11

Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

7/13

Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu

24/8

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?

7/4
22/4

Spis z natury dokonywany w innych jednostkach miary niż jednostki stosowane w ewidencji księgowej

20/14

Spis z natury zapasów sypkich drogą pomiaru szacunkowego

20/12

Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej

23/19
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Sprzedaż posiłków i towarów w gastronomii

10/11

Sprzedaż towarów objętych refundacją z NFZ w księgach rachunkowych apteki

12/11

Środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki z o.o.
Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom

12/8
11/10

Transakcje handlowe z odroczonym terminem płatności

14/8

Ubezpieczenia emerytalne i zdarzenia nadzwyczajne w rachunku zysków i strat

6/12

Ujęcie księgowe i skutki podatkowe nadpłaty podatku od nieruchomości

Ujęcie zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidendy w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
Umorzenie podatku od nieruchomości

14/17

5/11
14/15

Ustalenie wyniku finansowego w zależności od zasad ewidencji kosztów przyjętych w jednostce

23/7

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego

18/6

Wycena bilansowa zapasów materiałów, wyrobów i produkcji w toku

3/12

Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnej

22/10

Wydatki poniesione na szczepienia ochronne pracowników przeciw grypie

18/10

Wykazywanie w rachunku zysków i strat odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych
Wykorzystywanie prywatnego samochodu pracownika do celów służbowych

Wystawienie faktury przed dokonaniem dostawy towarów na przełomie roku
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a stan rachunku bankowego funduszu
Zakup towarów z Chin z odprawą celną w innym niż Polska kraju unijnym

2/12
21/11

6/9
3/10
16/12

Zasady i terminy przechowywania dokumentów księgowych

8/11

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej

20/7

Zaspokojenie roszczeń pracowniczych w jednostce będącej w upadłości
Zmiana zasad wyceny rzeczowych składników aktywów obrotowych

Zwrot dotacji otrzymanej w poprzednim roku obrotowym

9/8
6/13

4/6

3. Rachunkowość w przykładach liczbowych
Ewidencja księgowa wadium przetargowego

11/22

Ewidencja księgowa wydatków pracodawców na zakup kart MultiSport

11/17

Ewidencja wybranych form faktoringu w księgach faktoranta

19/18

Korekty kosztów o wartość stanu zapasów rzeczowych aktywów obrotowych

12/15

Koszty produkcji w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4

3/26

Koszty usług świadczonych przez firmę windykacyjną

9/22

Koszty utrzymania obiektów działalności socjalnej oraz sprzedaż tych obiektów

18/20

Księgowania uszczelniające krąg kosztów w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5

12/20
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Nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i rozliczenie ujemnej wartości firmy

4/20

Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów trwałych i obrotowych

6/19

Opakowania zwrotne kaucjonowane w księgach rachunkowych nabywcy towarów

7/22

Operacje gospodarcze związane z gwarancjami udzielanymi na sprzedawane towary i produkty

15/18

Opłaty elektroniczne za przejazd po drogach krajowych, naliczane w systemie viaTOLL

15/16

Prezentacja wypłaconych dywidend w rachunku przepływów pieniężnych
Prowizje od zapłaty należności pobierane przez banki - ewidencja w księgach sprzedawcy

8/25
14/23

Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie środka trwałego

8/21

Rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu

4/23

Rozliczenie wyniku finansowego w związku z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego

16/20

Rozliczenie zakupu składnika majątku, gdy płatność rozłożono na raty

14/20

Rozliczenie zaliczki wypłaconej w złotówkach na poczet zagranicznej podróży służbowej

3/24

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i sposoby ich ustalania

17/13

Składniki kosztu wytworzenia produktów

10/20

Skutki bilansowe łączenia się spółek handlowych

20/18

Sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji

13/19

Sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu i odpisy aktualizujące ich wartość

23/25

Świadczenia dla pracowników oraz byłych pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych

7/17

Ubezpieczenie grupowe pracowników częściowo finansowane przez pracodawcę

5/18

Ujęcie, wycena i prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Ujęcie akredytywy w księgach rachunkowych
Ujęcie lokat terminowych w księgach rachunkowych

24/19

9/16
22/18

Ujęcie w księgach prowizji naliczonej przez bank za udzielenie kredytu obrotowego

8/18

Wniesienie wkładu niepieniężnego na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego

6/23

Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych

2/23

Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego w przepływach działalności finansowej

6/17

Wydatki poniesione z góry, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych

22/22

Wydobycie piasku z własnego złoża jako szczególna odmiana działalności produkcyjnej

1/20

Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych w wyniku przeniesienia własności nieruchomości

13/22

Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o.

23/22

Wynajem stoiska podczas targów

18/24

Zamiana gruntu zaliczonego do inwestycji na inny składnik aktywów niepieniężnych

21/16

Zmiana waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego

19/15
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4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Błąd polegający na niewyksięgowaniu zbytego składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej

9/31

Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego a konieczność utworzenia odpisu aktualizującego

12/27

Czy dla celów bilansowych można dokonać jednorazowej amortyzacji?

17/20

Czy prowizja za pośrednictwo w zakupie gruntu zwiększa jego wartość początkową?

7/28

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych do spółki aportem

11/27

Dotacja na pokrycie kosztów zakupu paneli słonecznych zaliczonych do składników majątku trwałego

10/30

Dotacja otrzymana od ARiMR na sfinansowanie zakupu środka trwałego

11/27

Ewidencja księgowa wydatków związanych z budową obiektu

5/26

Ewidencja sprzedaży działki i kosztów podziału gruntu

15/29

Ewidencja szczegółowa do konta "Środki trwałe w budowie"

11/29

Jednorazowy odpis amortyzacyjny w 2017 r.
Kara umowna otrzymana przed zakończeniem budowy środka trwałego

Klasyfikacja Środków Trwałych po nowelizacji

2/30
24/30

6/25

Klasyfikacja nakładów na kolejne ulepszenie w obcym środku trwałym

13/25

Klasyfikacja nakładów poniesionych na zakup urządzenia technicznego będącego wyposażeniem budynku

10/35

Konieczność dokonania aktualizacji w ewidencji analitycznej w związku ze zmianą Klasyfikacji Środków Trwałych

5/23

Koszt wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji

14/31

Koszty i przychody z tytułu szkód poniesionych w środkach trwałych w budowie

19/24

Koszty poniesione w trakcie użytkowania maszyny, na wymianę zużywających się części zamiennych

23/29

Koszty robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej

11/31

Koszty wdrożenia nowego programu finansowego

16/25

Koszty wspólne budowy środków trwałych rozliczane etapami

22/30

Koszty zakupu licencji, która jest niezbędna do uruchomienia centrali telefonicznej

18/29

Koszty załadunku sprzedawanego środka trwałego

8/29

Księgowe ujęcie sprzedaży budynku wraz z gruntem oraz prezentacja wyniku z tej sprzedaży w sprawozdaniu

18/28

Kwalifikacja wydatków poniesionych na wymianę części składowej środka trwałego

21/29

Likwidacja niskocennych środków trwałych, od których nie dokonano odpisów amortyzacyjnych

15/25

Moment wprowadzenia środka trwałego do ewidencji bilansowej
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu

Nadwyżka środków trwałych ujawnionych podczas inwentaryzacji

5/27
12/25

4/31

Nakłady poniesione na dodatkowy moduł do używanego oprogramowania

23/31

Nakłady poniesione na instalację przeciwburzową w związku z budową hali magazynowej

24/29
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Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego

2/34

Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego

5/24

Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego - ewidencja bilansowa i pozabilansowa

22/27

Nakłady poniesione na wdrożenie wielomodułowego programu komputerowego

18/27

Nakłady poniesione na wybudowanie parkingu przynależnego do jednego budynku

15/28

Niezamortyzowana wartość ulepszenia w obcym środku trwałym

14/29

Nowa KŚT a konieczność dokonania zmian w ewidencji analitycznej

14/27

Obciążenie wykonawcy karą umowną i przeprowadzenie prac naprawczych w modernizowanym środku trwałym

15/32

Odpisy aktualizujące wartość licencji na program komputerowy w przypadku utraty przydatności

10/32

Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych

14/30

Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego

3/33

Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej

10/36

Ostateczne zaniechanie rozpoczętej inwestycji

9/28

Podział ceny zakupu budynku wraz z gruntem

2/32

Postawienie maszyny będącej środkiem trwałym w stan likwidacji i późniejsze jej złomowanie

9/29

Prace związane z konserwacją i remontem środka trwałego

24/31

Przechowywanie dokumentów dotyczących zakupu lub wytworzenia środka trwałego

7/27

Przekazanie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego na cele charytatywne

4/28

Przyjęcie dla celów bilansowych ogólnych zasad amortyzacji a jednorazowa amortyzacja podatkowa

17/22

Przyporządkowanie środka trwałego do niewłaściwej grupy KŚT

20/26

Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11

19/23

Remont przeprowadzony w celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych

17/24

Remont przeprowadzony w wynajętym lokalu, przed rozpoczęciem w nim działalności

23/30

Rozliczenie wymiany zużytego środka trwałego na nowy

1/28

Rozliczenie zakupu środka trwałego sfinansowanego z wypracowanego zysku

4/28

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, powstające w związku z zapłatą zobowiązań za środek trwały

22/29

Sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego gruntu

9/26

Sprzedaż środka trwałego przed upływem roku od rozpoczęcia jego użytkowania

1/26

Sprzedaż środka trwałego w budowie

9/25

Szkody wywołane powodzią w środku trwałym w okresie jego budowy

Szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowej maszyny

13/28

1/29

Środki trwałe i wyposażenie wniesione aportem do spółki komandytowej jako zorganizowana część przedsiębiorstwa

13/26

Termin i metoda inwentaryzacji budynków i nieruchomości gruntowych

21/23
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Udokumentowanie operacji przekwalifikowania towaru na środek trwały i ustalenie jego wartości początkowej
Ujęcie kosztów usługi serwisowej w księgach rachunkowych nabywcy

Ulepszenie środka trwałego, który po modernizacji zostanie przekwalifikowany do inwestycji
Umowa przedwstępna oraz zadatek na zakup nieruchomości

Ustalenie wartości początkowej lokalu użytkowego nabytego wraz z ułamkową częścią gruntu

8/28
20/27

3/32
14/28

3/30

Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu

21/26

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji

24/28

Ustalenie wartości rozchodu sprzedanej części składowej środka trwałego

1/27

Uznanie składników majątku za zbiorczy obiekt inwentarzowy zespolony funkcjonalnie

21/24

Wartość nieumorzona oraz koszty wyburzenia budynku, na miejscu którego zostanie wybudowany nowy obiekt

17/19

Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w formie darowizny

11/29

Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji w świetle prawa bilansowego

19/30

Wpływ kosztów zarządu na wartość początkową środka trwałego

13/25

Wpływ modernizacji budynku na jego amortyzację

3/34

Wycena obcego środka trwałego ewidencjonowanego na koncie pozabilansowym

2/33

Wydatki poniesione w celu otrzymania dotacji na zakup lub wytworzenie środka trwałego

8/28

Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej wycofanych z używania całkowicie zamortyzowanych środków trwałych

16/25

Wykup samochodu osobowego z leasingu finansowego

20/28

Wymiana wadliwego środka trwałego w ramach gwarancji

6/26

Zakup budynku produkcyjnego wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu

6/27

Zakup programu komputerowego do rozliczania czasu pracy kierowców

15/27

Zakup środka trwałego poprzedzony zapłatą zaliczki i jego amortyzacja

16/26

Zakup środka trwałego wraz z montażem od kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej

12/28

Zaliczka wpłacona na zakup środka trwałego

19/27

Zasady sporządzania inwentaryzacji środków trwałych
Zmiana przeznaczenia samochodu osobowego kupionego w celu odsprzedaży

6/28
16/29

Znak towarowy - ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie

4/30

Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o niepodlegający odliczeniu VAT naliczony

7/26

Zwrot wadliwego środka trwałego udokumentowany fakturą korygującą

10/33

5. Rachunkowość krok po kroku
Działalność kantorowa w księgach rachunkowych

12/33

Ewidencja księgowa polis ubezpieczeniowych

14/32

Ewidencjonowanie operacji nabycia za pośrednictwem konta "Rozliczenie zakupu"
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Jakie wydatki zalicza się do kosztów reprezentacji i reklamy?

8/31

Kaucja z tytułu najmu w księgach rachunkowych najemcy i wynajmującego

20/31

Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji

13/29

Księgowe ustalanie wyniku finansowego

7/29

Metody amortyzacji bilansowej

21/31

Miesięczne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w księgach rachunkowych

19/33

Należności dochodzone na drodze postępowania sądowego

18/31

Nieodpłatne przekazanie aktywów obrotowych na cele związane z reprezentacją i reklamą

8/34

Ogólne zasady ewidencji księgowej kosztów reprezentacji i reklamy

8/32

Podstawowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych

1/30

Potrącenia z wynagrodzeń za pracę i zasiłków wypłacanych przez pracodawcę w imieniu ZUS

Przejście w 2017 r. z podatkowej metody ustalania różnic kursowych na rachunkową

16/30

3/35

Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych i ustalanie odpisów aktualizujących

11/33

Przychody ze sprzedaży produktów

10/37

Roczny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach rachunkowych

4/32

Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej w następnym roku obrotowym

6/30

Tworzymy politykę rachunkowości - metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych

24/32

Tworzymy politykę rachunkowości - metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych

23/32

Tworzymy politykę rachunkowości - uwagi wstępne

22/32

Ujęcie księgowe dotacji w zależności od celu, na który została przyznana

15/34

Ujęcie uznanych reklamacji w księgach rachunkowych sprzedawcy i nabywcy

2/38

VAT niepodlegający odliczeniu związany z usługami nabytymi na cele reprezentacji

8/33

Wypłata dywidendy w spółce kapitałowej

5/30

Zakup kasy rejestrującej i rozliczenie ulgi związanej z tym zakupem

17/25

6. Rachunkowość budżetowa
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

9/40

Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych muzeum

2/47

Badanie techniczne i wymiana drobnych materiałów eksploatacyjnych w samochodzie służbowym

13/41

Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia - ujęcie w księgach państwowej jednostki budżetowej

22/40

Centralizacja rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

5/38

Czy w związku z przekształceniem zespołu szkół w szkołę podstawową należy zamknąć i otworzyć księgi rachunkowe?

16/37

Dokonywanie przez SP ZOZ kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych

3/41

Ewidencja, klasyfikacja i prezentacja kwot wpłaconych, a niewyjaśnionych w państwowej jednostce budżetowej

4/42
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Ewidencja i klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont lub ulepszenie w domu pomocy społecznej

22/39

Ewidencja i klasyfikacja wydatków z tytułu zakupu nagród rzeczowych dla uczniów szkoły podstawowej

15/40

Ewidencja księgowa i klasyfikacja paragrafowa opłaty abonamentowej oraz opłat z tytułu zastępstwa procesowego

19/36

Ewidencja operacji związanych z otrzymaniem dotacji celowej w księgach instytucji kultury

18/38

Ewidencja pozabilansowa - zapisy w dzienniku w porządku chronologicznym

14/39

Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego

8/38

Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w instytucji kultury

21/40

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od niskocennych składników majątku trwałego zakładu budżetowego

10/44

Kaucje pobierane przez bibliotekę za wypożyczone materiały biblioteczne

11/37

Klasyfikacja budżetowa kwot uzyskiwanych tytułem dywidendy oraz ich ujęcie w księgach gminy

11/38

Klasyfikacja dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym jednostki budżetowej

21/41

Klasyfikacja paragrafowa opłaty sądowej za wydanie odpisu z ksiąg wieczystych

23/44

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część I

23/38

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część II

24/40

Korekta zapisów księgowych w związku z przesunięciem dochodów między paragrafami

19/43

Koszty dokształcania nauczycieli w niepublicznym przedszkolu

1/39

Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala

8/43

Kredyt zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego

20/37

Księgowanie VAT w samorządowym zakładzie budżetowym, gdy prewspółczynnik nie pozwala na pełne odliczenie

7/41

Likwidacja środka trwałego w samorządowym zakładzie budżetowym

6/37

Należności dochodzone na drodze sądowej w sprawozdaniu Rb-N

Należności z terminem płatności przypadającym na następny rok budżetowy
Nieodpłatne przekazanie przez gminę składników majątku trwałego szkole podstawowej

20/40

5/40
19/44

Nierozliczona dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej

9/39

Nieruchomości będące własnością powiatu, dzierżawione przez spółkę kapitałową

18/43

Nieruchomości otrzymane do nieodpłatnego użytkowania od organu założycielskiego w księgach SP ZOZ

6/41

Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej

21/39

Obligacje długoterminowe wyemitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego - ewidencja i wycena

16/38

Obowiązek opracowania dokumentacji z zakresu rachunkowości w samorządowym centrum usług wspólnych

22/37

Odpis aktualizujący wartość należności ZFŚS w księgach zakładu budżetowego

17/36

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

9/38

Odstąpienie od naliczania odsetek od należności w jednostce sektora finansów publicznych

4/43

Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej w klasyfikacji budżetowej

8/39

Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40

Str. 11 z 25

Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego

17/33

Opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego

2/48

Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach samorządowego zakładu budżetowego

4/38

Ponoszony przez szkołę wydatek na zakup butli z gazem

Potwierdzenie stanu należności powstałej w wyniku zaksięgowania faktury korygującej

14/42

6/36

Przekazanie budynku szpitala do organu tworzącego ten szpital

14/38

Przekształcenie lub włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych

19/40

Przyjęcie gruntów otrzymanych w trwały zarząd do ewidencji środków trwałych

23/43

Rekompensata pieniężna za przedłużony czas służby strażaka
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

5/42
12/40

Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego w księgach samorządowego zakładu budżetowego

7/36

Rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi jednostki samorządu terytorialnego w związku z centralizacją VAT

6/40

Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej

10/43

Rozliczenie zaliczki wypłaconej pracownikowi na zakup paliwa podczas zagranicznej podróży służbowej

22/42

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

7/40

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym

17/34

Środki publiczne otrzymane na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS w samorządowym zakładzie budżetowym

15/42

Udzielenie pracownikowi jednostki budżetowej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS

15/41

Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu

14/42

Wniesienie aportu do spółki z o.o. w księgach jednostki samorządu terytorialnego

4/39

Wpływ środków tytułem zwrotu opłaty sądowej po zmianie klasyfikacji budżetowej

9/41

Wprowadzenie do ewidencji bilansowej gruntu, który z mocy prawa przeszedł na własność gminy

13/38

Wycena nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

18/36

Wydatki na szkolenia pracowników zakładu budżetowego a wydatki strukturalne

11/37

Wydatki poniesione na naprawę pojazdu i przyznane odszkodowanie w księgach zakładu budżetowego
Wydatki poniesione na wymianę grzejników w ośrodku pomocy społecznej

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic w księgach jednostki budżetowej

2/46
14/41

3/42

Wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu w księgach instytucji kultury

12/38

Wydatki związane z zakupem preparatów przeciwko kleszczom i komarom dla pracowników leśnych

13/38

Wygasł obowiązek sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2017 r.

20/36

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od świadczeń finansowanych z ZFŚS
Wypłata nauczycielom świadczenia urlopowego a klasyfikacja budżetowa

Zakup dekoracji świątecznych w księgach domu pomocy społecznej
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Zakup komputera wraz z oprogramowaniem w jednostce budżetowej

1/37

Zakup okularów korekcyjnych dla pracownika jednostki budżetowej

10/46

Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez szkołę podstawową

12/39

Zapisy w księgach rachunkowych, dotyczące korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego

11/39

Zasady amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków unijnych w samorządowej jednostce budżetowej

8/40

Zasady rozliczenia wyniku finansowego w instytucji kultury

10/45

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej

3/40

Zmiany przepisów w sprawie rachunkowości budżetowej

1/35

Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów

1/36

Zwrot niewykorzystanych środków dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora instytucji kultury

2/45

Zwrot strażakowi kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji

3/43

7. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
Praktyczne zastosowanie MSR - czy umowa najmu powinna być traktowana jako leasing?

19/45

Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część I

9/42

Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część II

11/41

Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część III

13/42

Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część IV

17/39

Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część V

21/42

Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część VI

24/50

Przychody według MSR - przychody ze sprzedaży - elementy transakcji i programy lojalnościowe

7/43

Przychody według MSR - ujmowanie usług - część I

2/49

Przychody według MSR - ujmowanie usług - część II

3/44

Przychody według MSR - ustalanie wysokości przychodu ze sprzedaży

5/45

Remont środka trwałego według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"

20/41

Różne okresy użytkowania części składowych, dodatkowych, peryferyjnych według KSR nr 11

16/43

Wartość początkowa środków trwałych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11

15/45

Wniesienie aportem składnika aktywów w zamian za udziały

23/45

8. Rachunkowość podatkowa
Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym za 2016 r.

1/41

Posezonowa obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową

18/46

Przekazanie pracownikowi nagrody rzeczowej otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej

14/44

Przekwalifikowanie umowy leasingu finansowego na leasing operacyjny
Przyjęcie różnych stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych
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Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej - ujęcie u wnoszącego aport
Zakup i sprzedaż wierzytelności - ujęcie w księgach rachunkowych

Zasady rozliczania transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł

22/45

8/45
10/47

6/43

9. Odpowiadamy na pytania
Amortyzacja bilansowa prawa użytkowania wieczystego gruntu

19/53

Aport środków trwałych do spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy

1/62

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa a kapitał zapasowy

8/64

Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej

5/53

Błędy powstające w ilościowo-wartościowej ewidencji towarów

2/58

Cło i akcyza stanowiące element ceny zakupu towarów

3/50

Częstotliwość rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów

7/52

Częstotliwość ustalania zmiany stanu produktów

15/63

Części zamienne wydane do zużycia bezpośrednio po zakupie z pominięciem magazynu

21/50

Czy dzień bilansowy to wyłącznie dzień kończący rok obrotowy?

4/50

Czy faktura pro forma, jako podstawa dokonania zapłaty, jest dokumentem księgowym?

23/64

Czy konsorcjum powinno prowadzić księgi rachunkowe?

20/47

Czy koszty magazynowania wyrobów gotowych zalicza się do kosztów wytworzenia?

12/60

Czy krąg kosztów należy zawsze "uszczelniać"?

17/60

Czy nota obciążeniowa tytułem kaucji za opakowania zwrotne podlega ujęciu w księgach rachunkowych?

16/53

Czy paragon za zakup paliwa za granicą może być uznany za dowód księgowy?

13/52

Czy potwierdzone przez dłużnika saldo przerywa bieg przedawnienia roszczenia?

22/51

Czy sposób zaksięgowania należności ma wpływ na zasadność utworzenia odpisu aktualizującego jej wartość?

22/55

Czy spółka jawna osób prawnych może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
Czy spółka z o.o. w likwidacji powinna tworzyć rezerwę na odpisy podstawowe na ZFŚS?

Czy stowarzyszenie prowadzące uproszczoną ewidencję musi sporządzać sprawozdanie finansowe?
Czy wysłane do kontrahenta wezwanie do zapłaty podlega ewidencji w księgach rachunkowych?

Dane porównawcze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

3/49
22/65

6/65
19/59

8/55

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia

15/62

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki przejmującej za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie

11/55

Depozyt gwarancyjny w przypadku leasingu operacyjnego

2/62

Do 31 stycznia 2017 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych

2/55

Dokumentowanie skupu runa leśnego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
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Dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przypadający w dniu wolnym od pracy

Ewidencja bilansowa sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej, do której wystawiono fakturę
Ewidencja faktury dokumentującej zakup usług pozycjonowania strony internetowej

23/56

3/62
21/56

Ewidencja kosztów związanych z prowadzeniem prac rozwojowych

8/61

Ewidencja księgowa nieściągalnej wierzytelności w przypadku skorzystania z ulgi na złe długi

5/56

Ewidencja księgowa niskocennych składników majątku otrzymanych w formie aportu

16/57

Ewidencja księgowa pobranej przez PKP części wartości zwróconego biletu

12/59

Ewidencja operacji związanych z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym

20/63

Ewidencja składników majątkowych przeznaczonych na założenie uczelni niepublicznej

11/58

Ewidencja towarów przekazanych do przerobu handlowego

4/58

Ewidencja wsparcia finansowego w stowarzyszeniu niebędącym organizacją pożytku publicznego

19/65

Ewidencja zwrotu VAT podróżnym w księgach rachunkowych sprzedawcy towarów

10/63

Faktura dokumentująca zakup usługi szkoleniowej wykonanej w następnym miesiącu

24/69

Faktura korygująca zmniejszająca zobowiązanie i koszty lat ubiegłych

5/59

Faktura prognozująca zużycie energii elektrycznej

6/60

Faktura w walucie obcej od krajowego kontrahenta z tytułu zaliczki wpłaconej na poczet dostawy towaru

3/56

Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

9/52

Forma rachunkowości przy prowadzeniu działalności rolniczej

4/51

Inwentaryzacja aktywów przeprowadzana na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego

Inwentaryzacja towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową w punktach obrotu detalicznego
Jak udokumentować anulowanie kary umownej potwierdzonej notą obciążeniową?

Jak ustala się przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych?

20/50

9/49
20/48

3/54

Jak zaksięgować dokument w walucie obcej?

24/58

Kalkulacja kosztów przerobu w jednostkach trudniących się przetwórstwem nasion oleistych

11/62

Karty przedpłacone niewykorzystane w terminie ważności - rozliczenie w księgach rachunkowych otrzymującego

17/57

Kiedy można sporządzić sprawozdanie uproszczone dla jednostek mikro?

6/54

Kiedy opublikowano ustawę zmieniającą limit zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych?

4/50

Kiedy spółki komandytowe sporządzają sprawozdanie z działalności jednostki?

13/66

Klasyfikacja paragrafowa dochodów powiatu ze sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew

20/49

Klasyfikacja rodzajowa wydatków na zakup przez internet licencji na publikację zdjęć

13/55

Klasyfikacja składnika majątku nabytego w celach handlowych
Klasyfikacja wydatków z tytułu odsetek od kredytu zaciągniętego przez gminę na inwestycję

Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
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Konto 49 "Rozliczenie kosztów" w przypadku sporządzania kalkulacyjnego rachunku zysków i strat

2/56

Konto przeznaczone do ewidencji rozrachunków z PFRON

20/49

Konto służące do ewidencji niepodzielonego zysku spółki komandytowej

22/48

Kontrola formalnorachunkowa i merytoryczna dowodów księgowych

12/55

Korekta VAT naliczonego z tytułu nieuregulowania należności w księgach rachunkowych dłużnika

17/53

Korekta odpisu na ZFŚS na koniec 2017 r. w związku ze zmianą stanu zatrudnienia

24/58

Korekta w księgach rachunkowych przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych

13/64

Korekta wartości nabytych towarów z tytułu otrzymanych rabatów

24/65

Korekta zapisów dotyczących wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji

5/63

Koszt transportu towarów do ostatecznego odbiorcy przy dostawie łańcuchowej

3/54

Koszty działalności operacyjnej w jednostce prowadzącej działalność budowlano-montażową

18/53

Koszty noclegów pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego

10/54

Koszty opłat sądowych poniesione w związku z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego

18/57

Koszty poniesione na uzyskanie certyfikatu jakości dopuszczającego wyroby do sprzedaży

14/51

Koszty prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej w księgach pracodawcy

14/62

Koszty przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenu

24/62

Koszty reklamy w porównawczym rachunku zysków i strat

9/62

Koszty rekrutacji pracowników produkcyjnych

19/55

Koszty remontu środka trwałego uszkodzonego podczas wichury

21/51

Koszty ubezpieczenia dotyczącego ryzyk budowlanych w księgach rachunkowych dewelopera

21/60

Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego używanego w działalności gospodarczej

16/53

Koszty utrzymania laboratorium zakładowego

15/53

Koszty zagranicznej podróży udokumentowane paragonami - przeliczanie i ujęcie w księgach rachunkowych

23/57

Koszty zasadzenia zieleni na terenie firmowej posesji

6/49

Koszty związane z okresową kontrolą stanu technicznego obiektów budowlanych

11/50

Koszty związane z pozyskiwaniem klientów w firmie usługowej, prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4

23/52

Koszty związane z wyceną nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu obrotowego

6/49

Koszt zakupu kartek świątecznych wysyłanych kontrahentom

9/49

Kto jest uprawniony do otrzymania dywidendy w przypadku zmiany wspólników w trakcie roku obrotowego?

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.?
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki z o.o., gdy zmienił się skład jej zarządu?

Kurs waluty stosowany do wyceny wartości importowanego towaru
Kurs waluty zastosowany do wyceny zwrotu zawyżonej opłaty za przelew zagraniczny
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Kwota w walucie obcej zajęta przez urząd skarbowy tytułem zapłaty zobowiązania

23/61

Kwoty wypłacane członkom zarządu spółki z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu

11/46

Likwidacja stowarzyszenia a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych

20/58

Likwidacja szkody mieszczącej się w udziale własnym

8/58

Majątek wniesiony aportem do spółki z o.o. utworzonej w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej

7/64

Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów i usług

9/51

Moment rozliczenia kosztów zakończonych prac rozwojowych

12/50

Moment ujęcia w księgach przychodu z tytułu otrzymanej dywidendy

21/57

Moment ujęcia w księgach rachunkowych faktury otrzymanej z tytułu zakupu materiałów

18/58

Moment ujęcia w księgach rachunkowych nabywcy faktury otrzymanej przed wykonaniem usługi

20/52

Możliwość rezygnacji z prowadzenia konta "Kasa"

5/54

Na jakim koncie ująć odsetki od zaległej wpłaty na PFRON?

24/67

Nakłady poniesione na remont dzierżawionego obiektu w księgach rachunkowych dzierżawcy

18/60

Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy prawa wieczystego użytkowania gruntu i wybudowanej drogi
Nieuznane przez jednostkę roszczenie z tytułu kary umownej

Niewpłacony kapitał zakładowy w spółce z o.o.
Niezafakturowane koszty usług marketingowych

7/66
24/64

2/66
21/59

Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki jawnej

8/57

Obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych

9/48

Obowiązek tłumaczenia treści dokumentów księgowych sporządzonych w języku obcym

Oddzielne księgi rachunkowe przedstawicielstwa i oddziału przedsiębiorcy zagranicznego

11/50

4/64

Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych udziałów

11/54

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych pożyczek a odroczony podatek dochodowy

16/65

Odpisy aktualizujące wartość towarów w związku z brakiem przydatności gospodarczej

6/57

Odpisywanie w koszty wartości jednorazowych opakowań

3/58

Odprawa wypłacona pracownikowi z tytułu powołania do odbycia służby wojskowej

6/61

Odsetki należne wpłacającemu zabezpieczenie na poczet należytego wykonania usługi

17/48

Odsetki od kredytu zaciągniętego przez dewelopera na finansowanie budowy mieszkań

10/65

Odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie budowy środka trwałego

12/48

Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów

22/49

Odsprzedaż uprzednio nabytej usługi z doliczoną marżą

22/53

Odstąpienie od naliczania odsetek, jeśli nie przekraczają one kwoty ustalonej w polityce rachunkowości

23/59

Odszkodowanie przyznane przez firmę kurierską z tytułu niewłaściwie wykonanej usługi

14/52
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Odszkodowanie wynikające z konieczności dokonania zakupów po wyższej cenie u innego dostawcy

4/62

Odwrotne obciążenie - ewidencja zakupu towarów

7/60

Odzyskiwanie należności za pośrednictwem firmy windykacyjnej i obciążenie dłużnika kosztami windykacji

Operacje związane z otrzymaniem i spłatą pożyczki leasingowej

23/65

1/53

Opisywanie i sprawdzanie dowodów księgowych w przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe

14/53

Opłata klimatyczna pobierana od osób fizycznych w ewidencji księgowej inkasenta

12/57

Opłata prolongacyjna naliczona przez ZUS w związku z odroczeniem terminu płatności składek

22/48

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2017 r.

4/55

Opłaty ewidencyjne pobierane przez stacje kontroli pojazdów

3/64

Opłaty za zawarcie przedwstępnej umowy deweloperskiej nabycia lokalu na potrzeby firmy

10/61

Oprogramowanie wytworzone na indywidualne zamówienie klienta

7/54

Organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia

7/50

Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe

2/57

Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe spółki komandytowej

13/52

Otrzymana z urzędu pracy refundacja kosztów wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych

14/52

Otrzymanie nagrody w postaci karty podarunkowej

2/62

Otrzymanie rabatu dotyczącego materiałów zużytych do produkcji w poprzednim roku obrotowym

6/51

Otrzymanie zwrotu wniesionych wcześniej dopłat do kapitału

22/50

Paczki świąteczne sfinansowane ze środków ZFŚS, przekazane pracownikom i ich dzieciom

24/60

Palety jako opakowania zwrotne kaucjonowane w księgach rachunkowych sprzedawcy towarów

19/61

Pierwszy rok obrotowy w spółce jawnej osób fizycznych powstałej w drugiej połowie roku

11/57

Pobrane przez wspólników zaliczki na poczet zysku

8/54

Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacony z tytułu zmiany umowy spółki komandytowej

15/57

Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przy zakupie środka trwałego

18/54

Podatek od nieruchomości dotyczący budynku nieoddanego do użytkowania
Podatek od wartości dodanej zapłacony w innym kraju Unii Europejskiej

6/50
18/59

Podpisywanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez biuro rachunkowe

3/49

Podstawa ustalania progu istotności dla celów bilansowych

6/62

Podwyższenie ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych

10/57

Podział zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na krótkoterminowe i długoterminowe

17/48

Podział zysku netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14/65

Posiadanie udziałów w spółdzielni a zaangażowanie w kapitale

7/58

Potrącenia z wynagrodzeń należnych za grudzień, wypłaconych w następnym roku obrotowym

7/51
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Potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu

20/56

Potrącenie składek na ubezpieczenie grupowe z wynagrodzenia zleceniobiorców w księgach pracodawcy

19/62

Potwierdzenie salda obejmujące należność główną i naliczone odsetki za zwłokę

1/48

Powierzone przez kontrahenta materiały, które będą wykorzystane do wykonania zamówionej usługi

17/49

Pożyczka na spłatę zobowiązań publicznoprawnych, przekazana bezpośrednio na konto urzędu skarbowego

23/56

Pożyczka zaciągnięta na zakup maszyny, przekazana przez pożyczkodawcę bezpośrednio na konto sprzedawcy

22/61

Prezentacja kosztów ubezpieczeń społecznych w rachunku zysków i strat

5/52

Prezentacja w bilansie rozrachunków z pracownikiem, powstałych na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej

24/63

Prezentacja w bilansie środków zgromadzonych na rachunku powierniczym dewelopera

21/51

Prezentacja w łącznym sprawozdaniu finansowym różnic kursowych z przeliczenia

4/51

Prezentacja w rachunku zysków i strat kwot otrzymanych dotacji, dopłat i subwencji

10/58

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zaliczek wypłaconych na poczet zysku

16/61

Prezentowanie danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym w zaokrągleniu do tysięcy złotych

11/45

Prowadzenie ewidencji pozabilansowej dla niskocennych składników majątku trwałego

11/47

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę cywilną osób prawnych

8/56

Prowadzenie przez stowarzyszenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów

14/50

Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez stowarzyszenie

9/63

Prowizja bankowa od kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności jednostki

20/47

Prowizja handlowa zapłacona w związku ze sprzedażą środka trwałego

16/54

Prowizja pobrana przez bank za udzielenie gwarancji

9/58

Przecena uszkodzonego towaru, który nadaje się do dalszej odsprzedaży

20/53

Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto i ewidencja skutków tej przeceny

12/62

Przejęcie przez spółkę z o.o. zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez wspólnika

24/68

Przejęcie rozrachunków na podstawie umowy cesji i przejęcia długu
Przekazanie środków pieniężnych z rachunku walutowego na poczet wkładu do spółki zagranicznej

Przekształcanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe

1/55
11/52

4/63

Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową - księgowanie wkładu przedsiębiorstwa

12/65

Przeliczanie wydatków z tytułu podróży służbowej, wyrażonych w walucie obcej - stanowisko KIS

17/50

Przeliczenie kwoty kary umownej wyrażonej w walucie obcej i udokumentowanej notą obciążeniową

23/62

Przeznaczenie kapitału zakładowego spółki z o.o. na pokrycie straty poniesionej za 2016 r.

15/54

Przeznaczenie lokalu będącego towarem na wynajem

9/65

Przychody z tytułu dzierżawy obiektów socjalnych w części nieprzeznaczonej na ich utrzymanie lub odtworzenie

7/48

Przychody ze sprzedaży usług ciągłych na przełomie okresu sprawozdawczego

4/52
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Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w księgach rachunkowych

22/52

Przychód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu

10/60

Przyjęcie towaru do magazynu w niedzielę lub święto a data wystawienia dowodu przyjęcia

12/54

Przywrócenie pierwotnego stanu technicznego środka trwałego
Rabat cenowy w księgach rachunkowych nabywcy

3/50
18/65

Rabat dotyczący surowców zużytych do produkcji w poprzednim roku obrotowym

3/55

Rabat dotyczący towaru zakupionego w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

4/54

Rabaty z tytułu osiągnięcia ustalonego poziomu sprzedaży, udzielane na koniec roku

7/62

Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie żłobka

11/63

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania

5/60
20/63

Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji

9/50

Rezygnacja członka rady nadzorczej spółdzielni z wynagrodzenia za udział w posiedzeniu

9/57

Roszczenia sporne i odpisanie w koszty wartości zapasów niezbywalnych

1/58

Rozchód środków z rachunku walutowego na cele prywatne właściciela firmy

Rozliczanie kosztów działu transportowego
Rozliczanie różnic wynikających z zaokrągleń VAT do pełnych złotych

Rozliczanie w księgach rachunkowych wspólnych przedsięwzięć gospodarczych

20/60

1/65
10/55

4/60

Rozliczanie zakupów dokonywanych przy użyciu karty paliwowej

10/53

Rozliczenie kompensaty wielu rozrachunków wyrażonych w walucie obcej, dotyczących jednego kontrahenta

22/59

Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych

1/60

Rozliczenie kosztów wyjazdu prezesa spółki w celach służbowych

18/52

Rozliczenie nakładów poniesionych przy wymianie dachu w użytkowanym obcym budynku

17/59

Rozliczenie niedoboru gotówki w kasie

1/48

Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5

8/59

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych

19/53

Rozliczenie transakcji sprzedaży regulowanych kartami płatniczymi

16/56

Rozliczenie w księgach rachunkowych kosztów związanych z założeniem spółki z o.o.

14/56

Rozliczenie w księgach rachunkowych składek ZUS wynikających z deklaracji rozliczeniowej DRA

3/60

Rozliczenie w księgach rachunkowych zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika

15/56

Rozliczenie wartości ustalonych na dzień bilansowy usług w toku w księgach roku następnego

21/58

Rozliczenie wydatków na domenę internetową, które dotyczą przyszłych okresów

13/54

Rozliczenie zakupu i sprzedaży towarów, w sytuacji gdy dostawa odbywa się z pominięciem magazynu
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Rozliczenie zakupu licencji na korzystanie z praw do zdjęć

Rozliczenie zakupu materiałów, w sytuacji gdy fakturę otrzymano przed dostawą materiałów

18/62

9/62

Rozliczenie zapomogi wypłacanej ze środków obrotowych jednostki

22/50

Rozrachunki z jednostkami powiązanymi i pozostałymi, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

13/61

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku ze zwrotem sprzedanych wyrobów

19/60

Różne metody wyceny rozchodu i stanu końcowego dla różnych grup materiałów i półproduktów

15/58

Różnice kursowe - prezentacja w rachunku zysków i strat

8/60

Różnice kursowe w przypadku, gdy zapłata dokonywana jest w innej walucie obcej niż wystawiono fakturę

18/55

Składanie do KRS sprawozdań finansowych jednostek mikro

12/48

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej niebędącej podatkową grupą kapitałową

14/51

Skutki zawarcia umowy poręczenia kredytu w księgach rachunkowych poręczyciela

22/56

Spisanie nieściągalnej wierzytelności, której wartość objęta była odpisem aktualizującym

14/54

Sporządzenie sprawozdania finansowego według załącznika nr 5, bez zgody organu zatwierdzającego

21/55

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2016 r.

12/51

Sprzedaż środka trwałego otrzymanego w formie darowizny

11/51

Sprzedaż towarów objętych odpisem aktualizującym

18/52

Sprzedaż udziałów jednego wspólnika drugiemu wspólnikowi w spółce z o.o.

19/54

Sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości stanowiącej produkt gotowy
Stosowanie konta 30 "Rozliczenie zakupu" w odniesieniu do dostaw towarów

Stowarzyszenia i fundacje w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości

9/55
22/58

9/47

Środki otrzymane przez SP ZOZ na pokrycie straty - ujęcie w rachunku przepływów pieniężnych

22/63

Środki publiczne otrzymane na pokrycie kosztów staży lekarskich i rezydentów w księgach rachunkowych SP ZOZ

12/63

Środki trwałe wycofane z firmy osoby fizycznej, wniesione aportem do spółki z o.o.

8/52

Termin podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z MSR

23/54

Transakcje z firmą należącą do wspólnika spółki z o.o. a transakcje z jednostkami powiązanymi

13/53

Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na świadczenia pracownicze

2/63

Ubezpieczenie środka trwałego w budowie, przypadające na czas trwania budowy

23/53

Udokumentowanie i ujęcie w księgach rachunkowych otrzymanego rabatu pośredniego

21/52

Udokumentowanie usługi nabytej poza terytorium kraju księgowym dowodem zastępczym

19/57

Udzielane przez bank gwarancje i ewidencja kwot przejętych na zabezpieczenie

17/65

Ujęcie faktury zaliczkowej i końcowej w księgach rachunkowych nabywcy

22/54

Ujęcie i rozliczenie w księgach rachunkowych VAT, który podlega zwrotowi do powiatowego urzędu pracy

15/54

Ujęcie kosztów w księgach rachunkowych stowarzyszenia sportowego

20/65
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Ujęcie księgowe różnic powstałych na skutek zaokrąglania cen podczas przyjęcia materiałów do magazynu

11/48

Ujęcie remontu wykonanego przez najemcę w księgach rachunkowych wynajmującego

18/64

Ujęcie skutków zdarzenia losowego w księgach - koszty naprawy sprzętu i przychody z tytułu odszkodowania

23/53

Ujęcie w księgach kosztów związanych z dochodzeniem należności za pośrednictwem kancelarii prawnej

19/64

Ujęcie w księgach opłat ponoszonych za wywóz odpadów z nieruchomości firmowych
Ujęcie w księgach opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Ujęcie w księgach oraz w rachunku zysków i strat opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego

4/65
13/53

7/53

Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za usługę dotyczącą zadania inwestycyjnego

10/59

Ujęcie w księgach rachunkowych korekty składek ZUS z tytułu umowy zlecenia

17/62

Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów związanych z dochodzeniem własnych wierzytelności

9/47

Ujęcie w księgach rachunkowych samochodu zakupionego w celach demonstracyjnych

21/62

Ujęcie w księgach rachunkowych transakcji o wartości przekraczającej 15.000 zł, uregulowanej gotówką

16/55

Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy

1/63

Ujęcie w księgach usługi prania odzieży roboczej pracowników

5/62

Umorzenie części należności na podstawie ugody sądowej we wspólnocie mieszkaniowej

5/66

Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody

11/60

Umorzenie części zaległości z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska

14/58

Umorzenie należności od kontrahenta zagranicznego, wyrażonej w walucie obcej

23/55

Umorzenie odsetek od należności z tytułu dostaw i usług

13/63

Umorzenie odsetek za nieterminową zapłatę zobowiązań

5/53

Umowa najmu rozliczana w księgach jak leasing operacyjny

6/64

Uproszczenia dotyczące kontroli dowodów księgowych

Usługa sfinansowana ze środków ZFŚS, wykonana w następnym roku obrotowym
Ustalanie podatku odroczonego pomimo spełnienia warunków uprawniających do odstąpienia od tego obowiązku

Ustalanie w ciągu roku obrotowego odroczonego podatku dochodowego i rezerw na niewykorzystane urlopy
Ustalenie, za który rok należy poddać badaniu sprawozdanie finansowe

Ustalenie kosztu wytworzenia dla produkcji jednostkowej
Wartość posiadanych udziałów spółki z o.o., w której obniżono kapitał zakładowy

Wartość wkładów w spółkę komandytową w bilansie spółki z o.o.

21/50

5/58
13/51

7/55
19/56

6/53
15/60

9/61

Warunki niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez jednostkę dominującą niższego szczebla

21/65

Wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce, w przypadku ogłoszenia jej upadłości

13/59

Wkład pieniężny wniesiony przez spółkę z o.o. do spółki komandytowej
Wniesienie dopłat do kapitału spółki z o.o. w księgach rachunkowych wnoszącego
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Wniesienie przez wspólników dopłat do spółki z o.o. w likwidacji

Wpłaty na fundusz założycielski w księgach fundatora

12/49

2/61

Wpłaty środków pieniężnych dokonane przez nabywców mieszkań na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy

23/60

Wpływ należności spisanej wcześniej jako przedawniona w księgach zakładu budżetowego

19/55

Wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych

16/58

Wycena i ujęcie w sprawozdaniu finansowym metali szlachetnych nabytych w celach inwestycyjnych
Wycena inwestycji w nieruchomości przez jednostkę mikro

Wycena kary umownej wyrażonej w walucie obcej
Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia, jeżeli przewiduje się jej wcześniejszą spłatę

2/59
24/57

8/51
17/58

Wyciąg bankowy w formie wydruku ze strony internetowej banku

2/60

Wydanie materiałów firmie zewnętrznej celem wyprodukowania wyrobu gotowego

3/57

Wydatki poniesione na nasadzenia zastępcze

23/66

Wydatki poniesione na zakup wiązanek okolicznościowych

16/54

Wydatki ponoszone przez pracodawcę na dofinansowanie studiów pracownika

3/51

Wydatki prywatne wspólników spółki osobowej

1/50

Wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki z o.o.

21/57

Wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych w księgach rachunkowych uczelni

17/64

Wykazywanie danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przy zastosowaniu metody pełnej

12/52

Wykazywanie informacji o udziałach (akcjach) własnych
Wykazywanie środków trwałych w bilansie zamknięcia i otwarcia

Wykazywanie transakcji z jednostkami powiązanymi

8/53
14/61

8/63

Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów ubezpieczenia OC w związku ze sprzedażą samochodu osobowego

20/54

Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów ubezpieczenia sprzedanego samochodu

11/45

Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów zakupu wizy dla pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy

5/52

Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy w celu jego sprzedaży

17/55

Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy

14/59

Wymogi formalne przy podpisywaniu sprawozdania finansowego

2/55

Wynagrodzenie firmy windykacyjnej potrącone z wyegzekwowanej kwoty wierzytelności

1/51

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych

20/59

Wynagrodzenie z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menedżerskiego

17/56

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

19/56

Wypłata świadczeń z FGŚP na podstawie indywidualnych wniosków pracowników

14/64

Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do zużycia przez pracowników w godzinach pracy

24/57
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Zakup części zamiennych do środków trwałych

6/50

Zakup gruntu pod budowę obiektów na sprzedaż w księgach dewelopera

9/59

Zakup i odsprzedaż karnetów pracownikom

1/54

Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry prowadzonej przez instytucję kultury

8/66

Zakup nieruchomości wymagających remontu w celu dalszej odsprzedaży

16/64

Zakup środka trwałego udokumentowany fakturą z oznaczeniem "procedura marży"

14/49

Zaliczenie w ciężar kosztów wartości materiałów ustalonej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego

20/51

Zaliczka w walucie obcej pobrana na poczet zakupów gotówkowych w jednostce nieprowadzącej kasy

6/55

Zaliczki na poczet przyszłego zysku wypłacane wspólnikom spółki komandytowej

7/56

Zapisy przechowywane w buforze a ich ujęcie w księgach rachunkowych

13/63

Zapłata odsetek naliczonych i zaksięgowanych w poprzednim roku obrotowym

12/59

Zapłata podatku w imieniu wspólnika

8/60

Zapłata za fakturę gotówką pobraną z bankomatu

2/56

Zapłata zobowiązania na rachunek bankowy jednostki niebędącej sprzedawcą

8/51

Zarachowanie w koszty wartości odzieży ochronnej wydanej pracownikom

1/56

Zarachowanie w księgach zaliczki wpłaconej na poczet przyszłej usługi

7/49

Zasady rozliczania opłaty wstępnej z tytułu leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorcy

Zasady ujmowania wstępnej opłaty leasingowej w kosztach bilansowych

13/56

6/63

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe nie podlega korekcie

18/57

Zbycie udziałów w księgach rachunkowych spółki z o.o.

16/59

Zgłoszenie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych przy zmianie biura rachunkowego

14/60

Zmiana częstotliwości dokonywania inwentaryzacji w handlu detalicznym

13/58

Zmiana programu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego

15/65

Zmiana przeznaczenia nowo wybudowanych nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera

16/62

Zmniejszenie składki ubezpieczenia rozliczanej poprzez konto czynnych rozliczeń międzyokresowych

10/64

Zobowiązanie uregulowane przez udziałowca traktowane jako udzielenie spółce pożyczki

7/57

Zróżnicowane metody ewidencji dla różnych grup składników aktywów obrotowych

16/55

Zryczałtowany podatek dochodowy potrącony od wypłaconych odsetek od pożyczki

2/64

Zwiększenie funduszu statutowego fundacji

6/66

Zwrot materiałów o niewłaściwej jakości z produkcji do magazynu

21/64

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego wspólnika spółki jawnej

1/49

Zwrot niewykorzystanych środków ZFRON na rachunek PFRON

3/66

Zwrot pracownikowi kosztów nałożonego na niego mandatu drogowego
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Zwrot przez pracownika kosztów szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę
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