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1. Koniecznie przeczytaj
Administracja skarbowa pomoże rozliczyć roczny PIT

4/14

Amortyzacja majątku otrzymanego w darowiźnie i oddanego do używania przed 1 stycznia 2018 r. - wyjaśnienie MF

23/4

Amortyzacja samochodów osobowych nabytych przed 1 stycznia 2019 r. - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

34/4

Analiza plików JPK_VAT za styczeń 2018 r. wykazała nieprawidłowości

10/8

Anulowanej faktury nie należy wykazywać w ewidencji VAT i JPK_VAT

10/4

Badanie techniczne pojazdu dla potrzeb jednorazowej amortyzacji - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

1/4

Będą zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru VAT

4/5

Będzie można zmniejszyć zobowiązanie podatkowe w VAT

13/7

Broszura MF w sprawie podatkowego rozliczenia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

1/8

Część odsetkowa raty leasingowej - moment ujęcia w kosztach podatkowych

8/8

Data wpływu faktury zakupu w JPK_VAT

5/5

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - odpowiedź MRPiPS

Dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty uzyskania przychodów

30/6

9/4

Dotacja do ceny sprzedaży a ustalenie statusu małego podatnika dla celów PIT/CIT

21/7

Działalność nierejestrowa - broszura Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii

30/4

Ewidencja księgowa podatku od nieruchomości komercyjnych

10/7

Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki w VAT

8/5

Faktury sprzedaży dla osób fizycznych w ewidencji VAT i JPK_VAT

4/4

Import towarów w JPK_VAT - komunikat MF

9/8

JPK_VAT można uwierzytelnić bezpłatnym profilem zaufanym

4/11

JPK na żądanie organu podatkowego - już od 1 lipca 2018 r.

19/6

JPK na żądanie organu podatkowego od 1 lipca 2018 r. - broszury informacyjne MF

20/4

Kantory nie będą musiały stosować kas rejestrujących od kwietnia 2018 r. - komunikat Ministerstwa Finansów

8/9

Kara umowna opłacona gotówką a limit 15.000 zł

33/4

Kasy online oraz faktury do paragonów zawierających NIP - planowane zmiany w przepisach i wyjaśnienia MF

18/4

Komisja Europejska wypowie się na temat obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności

16/5

Komunikatu podzielonej płatności nie stosuje się do zapłaty zobowiązania podatkowego w VAT

21/4

Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące zwrotu VAT dla branży budowlanej, JPK_VAT za grudzień 2017 r. i UPO

3/7

Konsekwencje wystawienia faktury wcześniej niż przewiduje ustawa o VAT - interpretacja KIS

28/6

Kontrowersje związane z przekazywaniem sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego

12/5

Korekta faktury wystawionej na błędny podmiot

10/5

Korekta kosztów poniesionych przed podziałem spółki

33/5
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Koszty eksploatacji samochodu osobowego używanego do celów mieszanych w 2019 r.

Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego

32/4

9/5

MF opracuje wskazówki w zakresie właściwego opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnych

29/4

MF opublikowało dane dużych podatników CIT

15/6

MF udostępniło już wyszukiwarkę podmiotów wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

4/12

MF wskazało przesłanki należytej staranności w VAT

14/4

MF wyjaśnia, jak unikać błędów w JPK_VAT

22/7

MF wyjaśniło w jaki sposób taksówkarze mają wypełniać JPK_VAT

7/6

MF zmieniło zdanie w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji dla celów PIT/CIT

19/4

Mechanizm podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe MF

22/4

Mechanizm podzielonej płatności w branży budowlanej - wyjaśnienie MF

11/4

Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych

1/6

Ministerstwo Finansów udostępniło interaktywne formularze CIT-TP/PIT-TP

27/6

Moment powstania przychodu przy płatności za pośrednictwem PayU

19/5

Moment zaliczenia w koszty wynagrodzeń z umowy zlecenia

27/4

Nie będzie trzeba składać deklaracji VAT - wyjaśnienie MF

25/4

Niejednolite stanowisko organów podatkowych w sprawie jednorazowej wartości transakcji

Nie trzeba zawiadamiać o prowadzeniu PKPiR i powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu
Niezłożenie w terminie oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji podatkowej

Nowa aplikacja dla potrzeb JPK_VAT

12/11

6/5
32/4

2/4

Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach - komunikat Ministerstwa Finansów

36/5

Nowe zasady opłacania podatku od przychodów z budynków

23/5

Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS

9/7

Nowe zasady wypełniania deklaracji VAT związane z mechanizmem podzielonej płatności

24/4

Nowy adres e-mail pomocy technicznej w zakresie JPK

4/11

Nowy limit amortyzacji (10.000 zł) a inwestycje w obcym środku trwałym

20/8

Nowy limit amortyzacji w wysokości 10.000 zł a nabycie części składowych i peryferyjnych

9/5

Nowy limit ulepszenia (10.000 zł) tylko do składników majątku wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2017 r.

5/5

Obowiązek sporządzania, przeglądów i aktualizacji dokumentacji podatkowej

13/5

Obowiązek złożenia VAT-Z, gdy podatnik został wykreślony z rejestru czynnych podatników VAT

12/4

Obowiązki dokumentacyjne nierezydentów prowadzących w Polsce zakład zagraniczny

13/4

Obowiązki informacyjne w zakresie powołania zarządcy sukcesyjnego

35/6

Obrót kryptowalutami - PIT, VAT i PCC

12/8
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Od 1 października 2018 r. sprawozdanie finansowe sporządza się wyłącznie w wersji elektronicznej - zmiana stanowiska Min. Fin.

35/4

Od 1 stycznia 2018 r. "nowa" klasyfikacja PKWiU dla celów podatkowych

1/5

Od 2018 r. koszty w wysokości 50% przysługują tylko niektórym twórcom

14/7

Odpowiedzi MF na najważniejsze pytania dotyczące JPK_VAT

4/6

Odprawy emerytalne i rentowe w rachunku zysków i strat - sposób wykazania

5/6

Odwrotne obciążenie - niejednolite stanowisko organów podatkowych w sprawie rozliczania faktur korygujących

35/7

Ograniczenia przy amortyzacji środków trwałych otrzymanych tytułem darmym

6/6

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych niektórych usług niematerialnych oraz praw

14/8

Opłata recyklingowa za torby foliowe - ujęcie w PKPiR

4/4

Opłata za sprzedaż toreb foliowych opodatkowana VAT

2/4

Opłaty za informacje udzielane w ramach RODO są opodatkowane VAT

16/4

Otrzymanie zapłaty przeznaczonej dla innego podmiotu a odpowiedzialność solidarna - odpowiedź MF na pytanie naszego
Wydawnictwa

25/4

Paliwo do służbowego samochodu używanego prywatnie bez dodatkowego PIT - wyrok NSA

23/4

Paliwo w służbowym samochodzie wykorzystywanym do celów prywatnych nie stanowi odrębnego przychodu - kolejny wyrok NSA

32/5

Podatek od budynków zapłacony w 2018 r. przed nowelizacją przepisów CIT/PIT - wyjaśnienie MF

27/4

Podatnicy VAT powinni fakturować obrót nową elektroniką

7/5

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK

3/4

Podatnik zawieszający działalność a rejestr VAT - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

7/4

Podpisywanie i wysyłka JPK_VAT

5/6

Podzielona płatność w VAT - wyjaśnienia MF

26/4

Pomoc urzędu skarbowego w wypełnianiu PIT za 2017 r.

10/9

Promesa bankowa jako zabezpieczenie kredytu a koszty podatkowe - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki

14/12

8/6

Prywatny samochód wspólnika wykorzystywany na rzecz spółki osobowej - w świetle odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa 28/4
Przekazywanie JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie

21/4

Przychody o charakterze odsetkowym

15/5

Przychody z praw majątkowych a źródło przychodów w CIT - wyjaśnienie MF

22/8

Raportowanie według krajów CBC

1/7

Rozliczanie sprzedaży bonów podarunkowych dla celów podatku

2/7

Rozliczenie PIT przez prowadzących działalność nierejestrową

16/4

Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

36/5

STIR - nowe obowiązki informacyjne w zakresie rachunków bankowych firm

17/6

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rachunku zysków i strat - sposób wykazania
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Sprawozdania finansowe za 2017 r. przekazuje się do urzędu skarbowego nadal w formie papierowej

Status małego podatnika na potrzeby CIT i PIT

15/4

3/5

Stawki VAT nie ulegną obniżeniu

31/4

Stosowanie 50% kosztów uzyskania do wynagrodzeń pracowników - odpowiedź MF na interpelację poselską

26/6

Struktury JPK przekazywane na żądanie organu podatkowego

14/5

Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin

15/6

Świadczenie usług dla firmy małżonka w ramach działalności nierejestrowej

21/6

Torby foliowe przeznaczone do pakowania żywności a opłata recyklingowa

6/4

Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być kosztem podatkowym

5/4

Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną

8/4

Umowa leasingu w świetle planowanych zmian od 1 stycznia 2019 r.

31/4

Umowy pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem - skutki w PIT

20/7

Usługa wynajmu lokalu mieszkalnego dla firmy a zwolnienie z VAT - odpowiedź MF

30/5

Usługi niematerialne nabyte od podmiotów powiązanych a koszty podatkowe

Ustalanie różnic kursowych przez ryczałtowca
Ustawa znosząca roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych niezgodna z Konstytucją

10/10

3/6
34/5

VAT-marża w elektronice tylko przy dostawie używanego sprzętu

5/7

VAT od sprzedaży nieruchomości w świetle wyroku TSUE

2/5

W 2018 r. ZUS płatny na nowych zasadach

1/5

Właściwość urzędu skarbowego po zmianie formy prawnej

2/8

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki bez przychodu u wspólnika - interpretacja ogólna MF

Wsparcie administracji skarbowej w zakresie tworzenia i wysyłania JPK_VAT

12/6

6/7

Wycofanie ze spółki osobowej składnika majątku a VAT

12/4

Wydatki na samochód uwzględniane w uldze rehabilitacyjnej

27/4

Wykreślanie podatników z rejestru VAT - odpowiedź na interpelację poselską

11/4

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej bez wynagrodzenia a PIT

21/5

Zakup towarów przez internet spoza UE nie zawsze zwolniony z VAT

17/4

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od umorzonych odsetek

2/6

Zapłata za pośrednictwem komornika a limit płatności gotówkowych - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

29/5

Zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności nie można dokonać na rachunek ROR

21/4

Zasady dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać przez internet

Zawieszenie działalności a przesyłanie JPK_VAT

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

6/9
20/9

6/8

Str. 5 z 50

Zgłoszenie rachunku VAT otwieranego na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności - wyjaśnienie MF

18/4

Zwrot kwoty podatku na rachunek VAT, gdy podatnik nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych

35/5

2. Informacje o nowych przepisach
Audyt podatkowy jako nowa usługa biegłych rewidentów

6/14

Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych

11/8

Bony na towary/usługi oraz świadczenie usług na odległość - zmiany w zakresie VAT

30/11

Dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej

34/21

Dane największych podatników CIT będą publikowane

2/11

Danina solidarnościowa - zmiany w CIT/PIT

35/17

Deklarację VAT-7 i VAT-7K zastąpi nowa deklaracja w formie pliku JPK - proponowane zmiany

35/16

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych JST - projekt Stanowiska KSR

14/14

Jednolite teksty aktów prawnych

1/12

Kantory bez kasy fiskalnej

11/8

Kolejne planowane zmiany ustawy o PDOF

5/10

Kolejne uproszczenia w rachunkowości - według projektu już od 1 stycznia 2019 r.

Konstytucja Biznesu uchwalona
Kwota graniczna podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2018 r. i 2019 r.
MF zapowiada zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej

Mechanizm podzielonej płatności - dopiero od 1 lipca 2018 r.

Mechanizm podzielonej płatności - zmiany w VAT opublikowane
Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć termin składania CIT-8 dla niektórych podatników

33/12

9/9
3/14
29/10

2/10

3/7
13/10

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w Polsce tzw. exit tax

25/7

Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów

25/5

"Nowa" PKWiU - jednak dopiero od 1 stycznia 2019 r.

2/11

Nowa lista towarów objęta systemem monitorowania drogowego i inne zmiany

Nowa ustawa i obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
Nowelizacja CIT w zakresie m.in. definiowania badań naukowych/prac rozwojowych

Nowelizacja przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń - planowane zmiany
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

23/16

16/6
29/11

4/16
28/10

Nowelizacje CIT i PIT wprowadzające zmiany m.in. w zakresie rozliczania wydatków na samochody - uchwalone przez Sejm

32/7

Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów technicznych dla kas rejestrujących

20/9

Nowe rozwiązania prawne dla podmiotów z KRS
Nowe święto z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości
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Nowe ulgi w składkach ZUS wprowadzone Konstytucją Biznesu

11/6

Nowe wzory deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego

5/10

Nowe wzory formularzy CIT w świetle wyjaśnienia MF

22/10

Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych

2/15

Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji w zakresie PIT

1/12

Nowe wzory uproszczonych sprawozdań w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi

Nowe zasady ograniczające amortyzację samochodów elektrycznych

21/12

7/7

Nowy rodzaj umowy dla pomocników rolników - składki i PIT

16/9

Nowy sposób podpisywania JPK_VAT

6/12

Nowy wzór dokumentu w sprawie akcyzy od zakupu samochodu

15/7

Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r.

30/8

Od 1 grudnia 2018 r. tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie

Od nowego roku MF planuje rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych

34/18

23/8

Odszkodowanie za szkody w środku trwałym zwolnione z CIT/PIT

36/13

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP

18/11

Ogłoszono stawki karty podatkowej na 2019 r.

36/22

Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2018 r.

2/16

Określanie wysokości przychodu podatkowego według ceny rynkowej w 2018 r.

3/10

Określono nowe wzory formularzy dla celów CIT

Określono wzór sprawozdania w zakresie m.in. podatku od nieruchomości

21/11

2/16

Opodatkowanie bonów - projektowane zmiany w ustawie o VAT

16/11

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT

12/14

Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy
Opublikowano jednolity tekst ustawy Kodeks pracy

4/16
16/12

Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF

24/6

Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF

5/11

Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT

34/21

Opublikowano jednolity tekst ustawy o rachunkowości

8/17

Opublikowano nowe wzory deklaracji VAT

15/7

Opublikowano nowe wzory druków dla celów PIT

36/6

Opublikowano rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

24/6

Opublikowano ustawę o wspieraniu nowych inwestycji

19/8

Opublikowano ustawę ograniczającą pracę w handlu w niedziele i święta

6/12
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Opublikowano ustawę skracającą okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
Opublikowano ustawę zmieniającą system monitorowania przewozu SENT
Opublikowano ustawy tworzące tzw. Konstytucję Biznesu

7/7
18/7
12/13

Opublikowano wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r.

28/8

Planowane rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania leasingu operacyjnego dla celów CIT/PIT

28/8

Planowane zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji

27/8

Planowane zmiany w CIT dotyczące firm inwestujących w najem nieruchomości

15/7

Planowane zmiany w VAT

22/12

Planowane zmiany w opodatkowaniu usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych

25/7

Planowane zmiany w podatkach

19/9

Planowane zmiany w sprawie tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych

Planowane zmiany w stawkach VAT i uproszczenia dla małych firm
Planowane zmiany w zakresie VAT

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych
Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych - nowy kształt przepisów zmieniających

Planowane zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności

12/13

13/8
36/14

7/8
3/11
14/14

32/7

Planowane zmiany w zakresie stawek VAT

26/10

Planowane zmiany w zakresie stawek VAT

34/6

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków - exit tax

Podatek od sprzedaży detalicznej - najwcześniej od 1 stycznia 2019 r.
Podatnicy nie będą musieli składać zeznań PIT - nowa usługa MF

Pracownicze Plany Kapitałowe projektem na wyższą emeryturę
Pracownicze plany kapitałowe od 1 stycznia 2019 r.

36/16

1/12
17/10

7/9
34/20

Projekt dużej nowelizacji ustaw podatkowych na 2019 r.

26/8

Projektowane zmiany w ustawie o VAT

8/16

Projektowane zmiany w zakresie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych

31/5

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

26/13

Projekt ustawy o planach kapitałowych przekazany do finalnych konsultacji

17/12

Projekt ustawy obniżającej składki ZUS przedsiębiorców wykonujących działalność na mniejszą skalę

20/10

Projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR

9/11

Przedłużenie terminów w zakresie dokumentacji podatkowej sporządzanej przez podatników PIT i CIT

10/11

Przedłużono termin składania zeznania podatkowego niektórym podatnikom CIT

14/13

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

Str. 8 z 50

Przewidywane zmiany w ustawach o podatku dochodowym

10/11

Przyjęto projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości

29/14

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym

6/13

Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw wprowadzających ważne zmiany dla przedsiębiorców

29/6

Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego - nowe wzory druków

28/13

Rozliczenie PIT za 2018 r. - projekt kolejnych uproszczeń

26/11

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przez m.in. stowarzyszenia JST

32/9

Rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

31/7

Sejm uchwalił podatek solidarnościowy

32/8

Sejm uchwalił zmiany wprowadzające m.in. ułatwienia w składaniu zeznań PIT

30/7

Stawka VAT na publikacje elektroniczne zostanie obniżona

Uchwalono kolejne zmiany w podatku dochodowym
Ulga na złe długi - już po 90 dniach od upływu terminu płatności

30/12

33/6
30/10

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

35/9

Uproszczenia w zakresie prowadzenia działalności po śmierci przedsiębiorcy

23/9

Ustawa o ochronie danych osobowych - opublikowana

17/9

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uchwalona przez Sejm

9/9

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej opublikowana

27/7

Ustawa wspierająca rodziny osób niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta

17/11

Ustawy zmieniające przepisy podatkowe i rachunkowe - opublikowane

36/8

W 2019 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą wyższe

24/6

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe

27/7

Wybrane zmiany w CIT/PIT w 2018 r.

1/8

Zaniechanie poboru PIT/CIT od niektórych dochodów

28/12

Zaniechano poboru PCC od sprzedaży/zamiany waluty wirtualnej

22/10

Zaniechano poboru PIT od stypendiów z programu "Erasmus+"

33/12

Zmiany (doprecyzowanie) przepisów dotyczących przekazywania sprawozdań finansowych do KRS

36/15

Zmiany w Ordynacji podatkowej, Prawie bankowym oraz w ustawie o VAT

23/14

Zmiany w PIT dotyczące ulgi rehabilitacyjnej

18/7

Zmiany w PIT i CIT - wybrane zagadnienia

34/7

Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności

2/16

Zmiany w VAT dotyczące powiązań pomiędzy nabywcą a sprzedawcą

Zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej wprowadzone w celu przeciwdziałania oszustwom
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Zmiany w katalogu towarów opodatkowanych stawką 8% VAT

4/15

Zmiany w podatku dochodowym - opublikowane

21/7

Zmiany w przepisach unijnych dotyczących świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość

5/9

Zmiany w ustawie o KAS umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli

30/13

Zmiany w ustawie o PDOF dotyczące ulgi termomodernizacyjnej przyjęte przez Rząd

30/12

Zmiany w ustawie o ryczałcie ewidencjonowanym od 2019 r.

36/9

Zmiany w zakresie przesyłania deklaracji i podań oraz ich podpisywania

19/7

Zwiększenie od 2020 r. limitu małego podatnika dla celów podatku dochodowego

Zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych w 2018 r.
Zwolnienie z podatku dla spadkobierców przedsiębiorstwa

36/13

2/10
35/19

3. Zagadnienia opracowane kompleksowo
Brak faktury dokumentującej poniesiony wydatek - wybrane zagadnienia

Braki w dostawie towaru - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ujęcie bilansowe

28/18

6/15

Data wydania towaru wysyłanego za pośrednictwem przewoźnika - podatki i ewidencja księgowa

16/12

Data wystawienia faktury inna niż data sprzedaży - wybrane zagadnienia

33/19

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników i ich rodzin - podatki, ZUS i ewidencja księgowa

19/12

Dojazdy na posiedzenia organów spółki - rozliczenie podatkowe i składkowe w świetle wyjaśnień MF i ZUS

7/10

Dywidenda pieniężna w 2018 r. - podatki i ewidencja księgowa

4/17

Działalność nierejestrowa - zasady prowadzenia, VAT i podatek dochodowy

17/13

Faktura korygująca - wycena i rozliczenie dla celów podatkowych i rachunkowych

32/10

Faktura uproszczona - odliczenie VAT oraz ujęcie podatkowe i bilansowe

26/16

Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki podatkowe i ewidencja księgowa

5/16

Imprezy jubileuszowe w firmie - podatki i ewidencja księgowa

3/18

Karnety sportowe dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

15/14

Kompensata należności z zobowiązaniem - wybrane zagadnienia

23/22

Kontrakt menedżerski - VAT, podatek dochodowy i ZUS

10/17

Korzyści z posiadania statusu małego podatnika w 2018 r. - CIT, PIT i VAT

1/17

Koszty windykacyjne obciążające dłużnika - podatki i ewidencja księgowa

19/18

Leasing operacyjny samochodu osobowego - rozliczenie podatkowe z uwzględnieniem zmian od 2019 r.

33/13

Limity na 2019 r.

29/14

Nadwyżki w dostawie towaru - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ujęcie bilansowe
Nagrody przekazane pracownikom w ramach konkursów - podatki, ZUS i ewidencja księgowa

Najem prywatny w 2018 r. - VAT i podatek dochodowy
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Niedobory towarów - podatki i ewidencja księgowa

35/20

Nieodpłatne przekazywanie kontrahentom próbek - podatki i ewidencja księgowa

26/19

Odszkodowania/kary za uszkodzenie towarów w transporcie - wybrane zagadnienia

30/18

Okulary korygujące wzrok dla pracowników - podatki, ZUS i ewidencja księgowa

24/13

Opłaty leasingowe w leasingu operacyjnym - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa

8/17

Otrzymanie błędnego przelewu - podatki i ewidencja księgowa

29/17

Podatek od przychodów z budynków w 2019 r.

34/26

Podatek od wartości dodanej - ujęcie podatkowe i bilansowe
Prezenty świąteczne sfinansowane z ZFŚS - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb - skutki podatkowe i ujęcie bilansowe

4/22
36/22

24/7

Rabat pośredni - rozliczenie u przekazującego i otrzymującego

25/14

Refakturowanie usług - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

12/20

Rozliczenie należności nieściągalnych - podatki i ewidencja księgowa

25/8

Samochody służbowe udostępnione nieodpłatnie pracownikom - wybrane zagadnienia

27/9

Samochód wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki osobowej - wybrane zagadnienia

2/24

Sprzedaż toreb foliowych w 2018 r. - rozliczenie podatkowe w świetle wyjaśnień MF

3/15

Sprzedaż towaru po promocyjnej cenie - podatki i ewidencja księgowa

13/11

Sprzedaż udziałów posiadanych w spółce z o.o. w świetle zmian przepisów - podatki i ewidencja księgowa

17/17

Świadczenia relaksacyjne dla pracowników - podatki, ZUS i ewidencja księgowa

11/11

Świadczenia urlopowe - rozliczenie podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa

20/11

Ubezpieczenie OC członków zarządu - podatki i ewidencja księgowa

21/18

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu - wybrane zagadnienia
Ubezpieczenie pracownika w zagranicznej podróży służbowej - podatki, ZUS i ewidencja księgowa

Umowy odpłatne zawierane przez wspólnika ze spółką cywilną - w świetle odpowiedzi MF na pytanie naszego Wydawnictwa

15/8
18/20

11/8

Uregulowanie pożyczki w formie rzeczowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa w spółce osobowej

30/14

Usługi biur rachunkowych - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa

23/16

Usługi informatyczne - rozliczenie podatkowe oraz ewidencja księgowa

9/11

Usługi w walutach obcych na przełomie roku - podatki i ewidencja księgowa

10/12

Użyczenie spółce osobowej prywatnego składnika majątku przez wspólnika - wybrane zagadnienia

22/16

Wycena przychodu i kosztu wyrażonego w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa

21/12

Wycofanie nieruchomości ze spółki osobowej - regulacje prawne i rozliczenie podatkowe

9/14

Wydatki na alkohol w firmie - podatki i ewidencja księgowa

31/7

Wydatki na remonty środków trwałych - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa
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Wydatki na usługi gastronomiczne - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa

14/19

Wydatki na wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników - podatki i ewidencja księgowa

1/13

Wynagrodzenia pracowników za grudzień 2017 r. wypłacone w 2018 r. - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa

2/17

Zakup kasy fiskalnej - podatki i ewidencja księgowa

16/16

Zakup opon (kół) zimowych - podatki i ewidencja księgowa

32/16

Zakup samochodu osobowego i koszty jego używania - VAT i CIT/PIT - w świetle zmian od 1 stycznia 2019 r.

34/22

Zakup towaru za symboliczną kwotę - podatki i ewidencja księgowa u nabywcy

20/16

Zakup usługi noclegowej - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe

12/15

Zakup usług niematerialnych - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa

18/11

Zakup wierzytelności - VAT, CIT i PIT - od 1 stycznia 2019 r.

36/27

Zakup wierzytelności - podatki i ewidencja księgowa

27/14

Zakupy dokonane przed podziałem spółki z o.o. - wybrane zagadnienia

31/12

Zakupy na potrzeby sekretariatu - podatki i ewidencja księgowa

28/13

Zaliczka na poczet zakupu od kontrahenta unijnego - podatki i ewidencja księgowa
Zaliczki/przedpłaty - podatki i ewidencja księgowa u wpłacającego

Zaliczki na podatek dochodowy oraz VAT - formy opłacania w 2018 r.
Zapłata za towar/usługę dokonana on-line - podatki i ewidencja księgowa

7/15
14/15

5/11
22/12

4. Podatek VAT
Aktualizacja VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu

14/35

Archiwizowanie faktur wyłącznie w formacie cyfrowym a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS

35/32

Badania z zakresu medycyny pracy a zwolnienie z VAT

24/27

Blokada kont firmowych w ramach STIR - od 30 kwietnia 2018 r.

13/28

Błędna ilość/cena towaru na fakturze a VAT i JPK_VAT

14/30

Błędne opodatkowanie usługi budowlanej objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia

5/29

Brak dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE a WDT

2/36

Brak na fakturze jej daty wystawienia - skutki w VAT

14/37

Brak umowy ramowej z dostawcą elektroniki a odwrotne obciążenie VAT - interpretacja KIS

4/29

Centralny Rejestr Faktur oraz planowane zmiany w zakresie JPK_VAT

1/21

Czy MF zwolni z VAT opłatę recyklingową od lekkich toreb z tworzywa sztucznego?

7/23

Czy lista towarów objętych obniżoną stawką VAT zostanie zmniejszona? - wyjaśnienie MF

20/23

Czy mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować wybiórczo?

18/32

Czy można wystawić dwie faktury do jednego paragonu fiskalnego?

5/25

Czy można zachęcać kontrahenta, aby nie stosował mechanizmu podzielonej płatności w VAT?

4/27
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Czy na fakturze można podawać stawkę VAT zbiorczo?
Czy na fakturze trzeba podawać cenę jednostkową netto towaru?

Czy podatnik zwolniony z VAT musi w 2018 r. prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej?

4/33
32/33

5/24

Czy stawki VAT zostaną obniżone? - stanowisko Ministerstwa Finansów

10/24

Czy termin zwrotu VAT w branży budowlanej zostanie skrócony?

14/29

Czy transakcje barterowe podlegają opodatkowaniu VAT?

17/26

Czy transakcje między małżonkami podlegają opodatkowaniu VAT?

27/27

Czy usługa montażu towarów podlega opodatkowaniu według odwrotnego obciążenia?

15/30

Czy w 2018 r. można wystawiać faktury ręcznie?

3/32

Czy wystawianie faktur zaliczkowych jest obowiązkowe?

2/34

Czy zostaną zlikwidowane faktury papierowe?

16/23

Dane na fakturze, gdy kontrahent zagraniczny jest w Polsce zarejestrowany na potrzeby VAT

26/30

Darowizna nieruchomości kupionej w ramach czynności zwolnionej z VAT - wyrok NSA

33/24

Darowizna sprzętu komputerowego a VAT

9/25

Dodatkowa usługa realizowana w ramach sprzedaży promocyjnej a VAT - wyrok NSA

18/25

Dokonanie dostawy towaru na rzecz innego podmiotu niż na to wskazuje faktura a stawka VAT dla WDT - wyrok WSA

36/30

Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz samego siebie

11/23

Dokumenty potwierdzające WDT na potrzeby zastosowania stawki VAT 0%

28/31

Dokumenty potwierdzające eksport towarów - wyjaśnienie MF

8/25

Dopłaty do biletów ulgowych - rozliczenie VAT i PIT

8/35

Dostawa towarów związanych z opieką nad osobami starszymi - prawo do zastosowania zwolnienia z VAT

29/32

Działalność indywidualna i w formie spółki cywilnej a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS

33/26

Eksport może wystąpić także po długotrwałym magazynowaniu towaru w innym kraju UE - wyrok WSA

3/30

Faktura elektroniczna - sposób przesyłania

31/23

Faktura korygująca "in plus" - moment rozliczenia VAT przez sprzedawcę - interpretacja KIS

24/19

Faktura wystawiona na błędny podmiot - skutki w VAT

32/20

Faktury rozliczeniowe za media

6/30

Informacja na fakturze o odwrotnym obciążeniu, gdy nabywcą jest kontrahent zagraniczny

5/26

JPK_VAT a sprzedaż towarów używanych

19/28

JPK_VAT - wybrane problemy

26/26

Jaki adres na fakturze ma podawać przedsiębiorca?

18/27

Jakie daty wykazuje się obowiązkowo w JPK_VAT?

25/22

Jaki sprzęt komputerowy podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT?

18/28
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Jak należy rozumieć świadczenia o charakterze ciągłym? - kolejny korzystny wyrok NSA

Jak odzyskać podatek zapłacony w innym kraju UE?

10/25

6/33

Jak skorygować fakturę, w której należność wyrażono w błędnej walucie?

10/33

Kary umowne a VAT - wyrok NSA

26/23

Kasy online obowiązkowe dla niektórych branż - w świetle planowanych zmian

33/27

Kiedy do odliczania VAT można stosować szacunkowy wskaźnik proporcji?

16/33

Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od zakupu usługi gastronomicznej?

34/35

Kiedy trzeba korygować JPK_VAT?

25/22

Konsekwencje mechanizmu podzielonej płatności - wyjaśnienie MF

29/22

Kontrowersje dotyczące podmiotowego zwolnienia z kas fiskalnych w świetle interpretacji KIS

19/26

Kontynuacja działalności spółki przez byłego wspólnika a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS

5/23

Korekta deklaracji w celu odliczenia VAT

14/36

Korygowanie faktur zaliczkowych, na których nie podano terminu zapłaty

29/30

Kradzież samochodu i wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela a VAT

6/29

Kradzież towaru w transporcie dokonywanym przez przewoźnika (kuriera) a VAT

17/28

Likwidacja działalności i najem prywatny w świetle VAT

20/31

Likwidacja działalności - obowiązki w zakresie VAT

32/31

Limit zwolnienia z VAT, gdy podatnik dokonuje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju

34/38

Limit zwolnienia z VAT, gdy podatnik sprzedaje towary w innych krajach UE - w świetle wyroku NSA

24/20

MF zapowiada wydanie interpretacji ogólnej w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży gruntów rolnych

1/27

Mechanizm odwrotnego obciążenia usług budowlanych a formalne braki rejestracyjne dla celów VAT

30/30

Mechanizm podzielonej płatności, gdy kontrahent nie posiada rachunku VAT

25/23

Mechanizm podzielonej płatności - czy będzie istniał obowiązek posiadania rachunku w banku/SKOK-u?

15/29

Mechanizm podzielonej płatności - czy trzeba umieszczać numer rachunku VAT na fakturach?

19/27

Mechanizm podzielonej płatności - jakie są jego korzyści?

20/28

Mechanizm podzielonej płatności - obowiązki informacyjne przedsiębiorców oraz zapłata zaliczki

17/25

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - wybrane zagadnienia

14/27

Mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018 r. - zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni

11/21

Mechanizm podzielonej płatności u nabywcy zwolnionego z VAT

33/29

Mechanizm podzielonej płatności - wybrane problemy

32/30

Mechanizm podzielonej płatności - wybrane zagadnienia

16/27

Mechanizm podzielonej płatności - wybrane zagadnienia

23/34

Mechanizm podzielonej płatności - zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT

36/35

Metodyka należytej staranności w VAT w świetle wyjaśnień MF

15/20
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Miejsce opodatkowania sprzedaży towaru konsumentowi z innego kraju UE

Moment wykonania usługi budowlanej a protokół odbioru prac

26/31

1/28

Montaż stałej zabudowy meblowej - stawka VAT

20/33

Możliwość zmniejszenia zobowiązania VAT - wybrane zagadnienia

35/33

Można anulować fakturę zwróconą przez kontrahenta, gdy do transakcji nie doszło - interpretacja KIS

25/20

Nabycie usługi opodatkowanej w innym kraju UE - rozliczenie VAT po zamknięciu zagranicznego oddziału

18/28

Najem środka transportu od kontrahenta unijnego - rozliczenie VAT
Następca prawny podatnika a obowiązek sporządzenia spisu z natury i wykazania VAT należnego

Nie będzie trzeba zamieszczać NIP nabywcy (podatnika) na paragonie fiskalnym

3/35
27/31

2/29

Nieodpłatne przekazanie towarów - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej

25/25

Nieodpłatne przekazanie towarów - opodatkowanie VAT i ewidencjonowanie w kasie fiskalnej

36/36

Nieodpłatne przekazanie towaru nie zawsze jest opodatkowane VAT - interpretacja KIS

2/30

Nieprawidłowa data dokonania dostawy towaru na fakturze a prawo do odliczenia VAT

35/36

Nieskładanie przez podatnika deklaracji VAT a odliczenie podatku - wyrok TSUE

17/23

Obcojęzyczne oznaczenia na fakturach

4/34

Obowiązek wystawienia duplikatu faktury

27/32

Obowiązkowy MPP dla branż objętych obecnie odwrotnym obciążeniem

21/29

Odliczanie VAT, gdy faktura została wystawiona na dane wspólnika spółki

10/31

Odliczanie VAT od wydatków na samochód, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne

32/25

Odliczanie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją na potrzeby VAT

8/33

Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane na potrzeby VAT

13/22

Odliczanie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego dla celów VAT - wyrok NSA

14/25

Odliczanie VAT z faktur za naprawę samochodu uregulowanych przez ubezpieczyciela

6/29

Odliczenie VAT, gdy zakres wykonanych prac jest kwestionowany - interpretacja KIS

11/19

Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji

23/37

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

18/34

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej elektronicznie i papierowo

25/24

Odsprzedaż mediów a limit zwolnienia z VAT - wyrok WSA
Odwrotne obciążenie usług budowlanych, gdy klient zamawia usługi dodatkowe

Opłata parkingowa a VAT

2/32
10/29

6/34

Opłata za brak biletu parkingowego a VAT

29/31

Opłata za stoisko targowe w kraju trzecim a VAT

12/33

Opłata za zerwanie umowy a VAT - opinia rzecznika TSUE

21/23
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Opodatkowanie usługi budowlanej na zasadach ogólnych zamiast zastosowania odwrotnego obciążenia - skutki u nabywcy

36/38

Otrzymanie przez wierzyciela zapłaty po likwidacji działalności a ulga na złe długi

1/30

Parkowanie samochodu pod domem pracownika a prawo do pełnego odliczania VAT - kolejny korzystny wyrok NSA

7/21

Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej - wyjaśnienie MF

24/18

Podatnik zwolniony z VAT też niekiedy musi wystawiać faktury

33/31

Podmioty niebędące leczniczymi a zwolnienie z VAT

16/25

Podmiot zwolniony z VAT a odwrotne obciążenie usług budowlanych

2/38

Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży na rzecz pracowników po preferencyjnej cenie - wyrok WSA

1/24

Pomyłka w kwocie VAT wpłaconej z zastosowaniem MPP

21/30

Pośrednictwo w sprzedaży usług kontrahenta zagranicznego

24/23

Pośrednictwo w świadczeniu usług elektronicznych - rozliczenie VAT

1/34

Powypadkowa naprawa auta - odliczenie VAT

26/27

Prawidłowe ustalenie stawki VAT - podmiot odpowiedzialny za klasyfikację PKWiU

30/27

Prawo do odliczenia VAT, gdy na zakup środka trwałego otrzymano dotację

6/35

Prawo do odliczenia VAT od usług noclegowych/hotelowych nabywanych dla klienta - interpretacja KIS

17/21

Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją na potrzeby VAT - interpretacja KIS

29/23

Prawo do odliczenia VAT od zakupu wyposażenia do samochodu

8/32

Prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku zmiany formy prawnej działalności gospodarczej - wyrok NSA

21/26

Prawo do zwrotu VAT, gdy podatnik wykazał pierwotnie VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

13/29

Procedura VAT marża przy odsprzedaży usług noclegowych - wyrok NSA

30/24

Prowizja dla pośrednika z UE a import usług

21/33

Przedłużanie terminu zwrotu VAT przez organy podatkowe - odpowiedź na interpelację poselską

25/19

Przedłużanie terminu zwrotu VAT - wyjaśnienie MF

30/23

Przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar a VAT

12/30

Przedłużenie terminu zwrotu VAT w związku z kontrolą podatkową - wyrok WSA

15/26

Przedłużenie terminu zwrotu VAT - wyrok 7 sędziów NSA

20/24

Przekazanie nieruchomości tytułem zapłaty za umorzenie akcji a VAT - wyrok TSUE

20/26

Przekazanie wspólnikowi majątku likwidacyjnego spółki kapitałowej a VAT - wyrok NSA

34/31

Przesłanki dochowania należytej staranności w transakcjach krajowych dla celów VAT

29/28

Przesunięcie terminu płatności wskazanego w fakturze a obowiązek korekty odliczonego VAT

24/22

Pułap obrotów uprawniający sprzedawcę do TAX-FREE - wyrok TSUE

9/18

Refakturowanie usługi budowlanej a mechanizm odwrotnego obciążenia

9/24

Refakturowanie usługi na rzecz kontrahenta z UE
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Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej

4/35

Rezygnacja z kasy fiskalnej, gdy podatnik ogranicza sprzedaż dla osób fizycznych

14/32

Rozliczanie VAT od importu towaru - wybrane problemy

27/29

Rozliczanie VAT od usług elektronicznych

11/26

Rozliczenie VAT i podatku dochodowego, gdy podatnik zapomniał wystawić fakturę

21/32

Rozliczenie kosztów ubezpieczenia związanego z leasingiem samochodu osobowego

8/34

Rozliczenie podatkowe, gdy płatności na poczet usług przyjmuje firma zewnętrzna

20/35

Samochody demonstracyjne/testowe a pełne prawo do odliczania VAT - wyrok NSA

27/20

Składka na TFG a procedura VAT-marża dla usługi turystycznej

15/31

Sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę

28/29

Sprzedaż budynku - stawka VAT w świetle wyroku TSUE

25/28

Sprzedaż budynku - zwolnienie z VAT

32/26

Sprzedaż dla osób prywatnych - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT
Sprzedaż gruntu zabudowanego kilkoma budynkami a VAT

9/22
24/25

Sprzedaż komisowa - rozliczenie VAT

7/30

Sprzedaż licencji dla kontrahenta z UE - miejsce opodatkowania VAT

2/38

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego a VAT - wyrok NSA

5/21

Sprzedaż samochodu, gdy nabywca (współwłaściciel) pochodzi z kraju trzeciego

9/28

Sprzedaż samochodu zakupionego w systemie VAT-marża

3/33

Sprzedaż szkieł korekcyjnych wraz z elementami towarzyszącymi transakcji - stawka VAT

Sprzedaż środka trwałego a wskaźnik proporcji

12/36

7/28

Sprzedaż towarów na terytorium UE - opodatkowanie VAT

11/22

Sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem wraz z usługami dodatkowymi

26/28

Sprzedaż towarów pomiędzy firmami małżonków - VAT i PIT

13/30

Sprzedaż towarów w ramach akcji promocyjnych - interpretacja KIS

12/26

Sprzedaż towaru, dla którego w 2018 r. zmieniła się stawka VAT

5/27

Sprzedaż towaru po zaniżonej cenie a VAT

13/23

Sprzedaż w innym kraju UE towaru, który wcześniej był przedmiotem importu

23/39

Stawka 0% VAT w eksporcie - pytanie prejudycjalne do TSUE

23/33

Stawka 0% dla WDT a rejestracja kontrahenta na potrzeby rozliczania transakcji unijnych

32/32

Stawka VAT dla nietransakcyjnego przemieszczenia towaru, gdy rejestracji na potrzeby VAT UE dokonano z opóźnieniem

10/34

Stawka VAT na usługi noclegowe, gdy w świadczeniu usługi uczestniczy pośrednik - interpretacja KIS
Stawka VAT na usługi zakwaterowania oraz usługi towarzyszące

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

9/20
22/28

Str. 17 z 50

Stawka VAT na wyroby ciastkarskie zgodna z Dyrektywą - wyrok NSA

12/28

Stawka VAT przy dostawie programów komputerowych - wyrok NSA

16/26

Stosowanie 8% stawki VAT do dostaw towarów wykorzystywanych w rolnictwie

3/27

Stosowanie zwolnień z VAT zależne od celu regulacji unijnej - wyrok NSA

4/31

Stwierdzone niedobory towaru - obowiązek korekty VAT

23/37

Świadczenie bezpłatnych usług a zastosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT

22/27

Świadczenie usługi dla kontrahenta zagranicznego

11/28

TSUE wypowie się na temat rozliczania VAT od zakupów opłacanych kartą paliwową
Termin złożenia zgłoszenia VAT-Z

Termin zwrotu VAT wykazanego wcześniej do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy

1/23
27/33

9/27

Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego - stawka VAT

30/32

Transakcja łańcuchowa - opodatkowanie VAT

31/29

Transakcja łańcuchowa - rozliczenie VAT, gdy rozpoczęcie i zakończenie transportu ma miejsce poza Polską

34/41

Transakcja przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego a należyta staranność

21/31

Transakcje opodatkowane w innym kraju UE a kasa fiskalna

27/33

Udokumentowanie udzielonego rabatu - wybrane problemy

31/26

Udział w kosztach adaptacji lokalu - prawo do odliczenia VAT przez wynajmującego

27/25

Ujęcie w JPK_VAT duplikatów faktur

25/23

Ujęcie w JPK_VAT zakupu rozliczanego w ramach odwrotnego obciążenia

28/28

Ulga na złe długi, gdy do odliczania VAT podatnik stosuje wskaźnik proporcji

31/24

Ulga na złe długi u dłużnika - wybrane problemy

33/29

Ulga na złe długi w 2018 r.

7/25

Usługa budowlana a mechanizm odwrotnego obciążenia

18/35

Usługa najmu i refakturowanie mediów na najemcę

35/37

Usługa organizowania wyjazdów dla dzieci/młodzieży a VAT

18/30

Usługa wstępu do obiektu sportowego wraz z wypożyczeniem sprzętu - stawka VAT

33/33

Usługi Inspektora Ochrony Danych a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS

23/28

Usługi doradcze a rejestracja na potrzeby VAT

11/25

Usługi licencyjne - termin powstania obowiązku podatkowego w VAT
Usługi najmu oraz zakwaterowania w świetle VAT

8/28
19/31

Usługi świadczone przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z UE

9/28

Usługi związane z rozrywką - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej w 2018 r.

4/29

Usługi związane z rozrywką - obowiązek stosowania kasy fiskalnej
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Usługi związane z usługami medycznymi a zwolnienie z VAT
Ustalanie podstawy opodatkowania VAT, gdy towar sprzedano w opakowaniu

Ustalanie podstawy opodatkowania towarów przekazywanych nieodpłatnie

4/28
19/32

7/27

Ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT

22/24

VAT od bonusu rzeczowego dla agenta

13/33

VAT od dotacji unijnych - wyjaśnienie MF

28/25

VAT od importu towaru, gdy należności celno-podatkowe pokrywa sprzedawca - nowe stanowisko KIS

1/26

VAT od opłat komorniczych - pytanie prejudycjalne do TSUE

13/24

VAT od opłat reprograficznych - interpretacja ogólna

32/23

Właściwa stawka VAT dla dostawy oprawek do okularów korekcyjnych

32/28

Właściwa stawka VAT dla usługi utrzymania dróg

22/26

Wpływ mechanizmu podzielonej płatności na płynność finansową firm - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

12/25

Wpływ wspólności majątkowej małżeńskiej na rozliczanie VAT - rewolucyjny wyrok NSA

19/23

Wybór zwolnienia z VAT a spóźnione złożenie druku VAT-R

4/33

Wydanie towaru a obowiązek podatkowy w VAT

6/32

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych a VAT

8/37

Wyjaśnienia MF w zakresie VAT

6/25

Wykazy podatników niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT

16/24

Wykazywanie dodatkowych kosztów na fakturze

23/38

Wykonanie elementów gotowych oraz montaż towaru - mechanizm odwrotnego obciążenia

16/31

Wykonanie usługi i dostawa towaru w ramach reklamacji - sposób rozliczenia VAT

30/26

Wykreślanie podatników z rejestru VAT - odpowiedź na interpelację poselską

36/32

Wykreślanie podatników z rejestru VAT - wyjaśnienie MF

26/25

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT a prawo do odliczania podatku - wyrok TSUE

28/23

Wykupienie samochodu z leasingu i jego sprzedaż - skutki w VAT

36/34

Wymiana walut przez kantory - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej w 2018 r.

7/24

Wynajem sprzętu budowlanego a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT

35/39

Wynajęcie mieszkania podatnikowi na cele mieszkaniowe jego pracowników - opodatkowanie VAT

28/26

Wynajmowanie domu przeznaczonego na sprzedaż a korekta odliczonego VAT - wyrok NSA

8/26

Wystawianie duplikatów faktur

7/26

Wystawianie faktur do paragonów zawierających NIP - jeszcze bez zmian

22/28

Wystawienie faktury, gdy zakupu dokonało kilku nabywców

25/27

Wywóz towaru do innego kraju UE w celu reklamacji i dalsza jego sprzedaż

25/30
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Zagraniczny VAT można odzyskać także po kilku latach od zakupu towaru - wyrok TSUE

11/17

Zajęcia sportowe jako świadczenia kompleksowe dla celów VAT - wyrok NSA

13/26

Zakres zwolnienia z VAT dla usług związanych z usługami medycznymi

3/25

Zakup alkoholu dla potrzeb działalności opodatkowanej

1/32

Zakup paliwa w celu odsprzedaży i na potrzeby własne a VAT

Zakup towarów/usług na rzecz rady rodziców - właściwy sposób udokumentowania transakcji dla celów VAT

16/30

2/39

Zakup towaru od kontrahenta z UE z magazynu znajdującego się na terenie Polski

26/30

Zakup towaru od rolnika - rozliczenie VAT

24/30

Zakup towaru wraz z montażem od kontrahenta z UE a VAT

30/34

Zakup usługi elektronicznej od kontrahenta zagranicznego - rozliczenie importu usług

36/39

Zakupy służące działalności mieszanej - ujęcie w ewidencji i deklaracji VAT

3/36

Zaliczka na poczet importu urządzenia, które wymaga montażu - rozliczenie VAT

22/30

Zaliczki otrzymane na poczet usługi turystyki a VAT - opinia rzecznika TSUE

29/26

Zapłata całości należności na rachunek VAT a ulga na złe długi - interpretacja indywidualna

32/21

Zapłata za kilka faktur a podzielona płatność w VAT

28/27

Zapłata zaliczki na poczet WNT a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT

33/31

Zasady odliczania VAT od zakupu mediów - odpowiedź na interpelację poselską

35/30

Zasady wystawiania zbiorczych faktur

34/33

Zastosowanie MPP do faktur wystawionych przed 1 lipca 2018 r.

27/32

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek złożenia deklaracji VAT

14/34

Zawieszenie działalności w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG

18/33

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru VAT

5/28

Zawyżenie stawki VAT na fakturze a prawo do odliczenia VAT

5/30

Zgodność ulgi na złe długi z unijną dyrektywą w świetle orzecznictwa krajowego i TSUE

3/28

Zmiana kwalifikacji zakupu a korekta deklaracji VAT

36/33

Zmiana osoby rozliczającej VAT od wspólnego gospodarstwa rolnego - interpretacja KIS

27/24

Zmiana przeznaczenia środków trwałych a prawo do korekty VAT przez gminę - opinia rzecznika TSUE

15/27

Zmiana przeznaczenia środków trwałych a prawo do korekty VAT przez gminę - wyrok TSUE

27/22

Zwolnienie podmiotowe z VAT

22/21

Zwolnienie z VAT dostawy działki, na której znajdują się fragmenty budynku - wyrok NSA

31/18

Zwolnienie z VAT sprzedaży budynku wykorzystywanego na potrzeby własne - wyjaśnienie MF

21/28

Zwrot VAT w terminie 25 dni - dwa ustawowe tryby

31/21

Zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym państwie członkowskim UE - broszura MF

23/30
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Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą

10/27

Zwrot ulgi na zakup kasy w przypadku likwidacji działalności

17/30

5. Podatek dochodowy od osób prawnych
Banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodne z MSSF a CIT - wyjaśnienie MF

18/43

Budynek biurowy a minimalny podatek od niektórych nieruchomości komercyjnych

4/40

Budynek biurowy wykorzystywany również do celów własnych a minimalny podatek

24/35

Budynek hotelowy a tzw. minimalny podatek

16/40

Cienka kapitalizacja - ustalenie wartości kapitału własnego

31/35

Darowizna otrzymana przez publiczny zakład opieki zdrowotnej

10/41

Darowizna przekazana szkole publicznej a koszty uzyskania przychodów

14/43

Data powstania przychodu podatkowego z tytułu refakturowania usługi

20/38

Dochody z najmu uzyskiwane przez podatnika realizującego cele statutowe a zwolnienie z CIT

2/46

Dochód spółki przeznaczony na działalność rolniczą - skutki w CIT

9/37

Dokumentacja cen transferowych przy umowie poręczenia

1/41

Dokumentacja cen transferowych w przypadku konsorcjum

7/37

Dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych rodzinnie

11/35

Dokumentacja podatkowa po ustaniu powiązania między stronami

29/39

Dokumentacja podatkowa pożyczki otrzymanej przed 1 stycznia 2017 r.

10/39

Dokumentacja podatkowa wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu

30/41

Faktura w dwóch walutach a wysokość kosztu podatkowego

7/34

Grupa podmiotów powiązanych a dokumentacja podatkowa

13/38

Inwentaryzacja a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2018 r.

36/42

Jednoczesna ulga w SSE w podatku dochodowym oraz w podatku od nieruchomości

35/45

Kara umowna z tytułu niedostarczenia/opóźnienia w dostawie towaru - interpretacja KIS

7/32

Kara za przekroczenie terminu wykonania umowy a koszty podatkowe - interpretacja KIS

36/40

Kiedy otrzymane wadium należy zaliczyć do przychodów?

33/41

Kilka należności od tego samego dłużnika a udokumentowanie nieściągalności należności na potrzeby CIT
Konwersja pożyczki na udziały a przychód w spółce z o.o.

Kopia protokołu z posiedzenia sądu upadłościowego a nieściągalność wierzytelności - interpretacja KIS
Korekta faktury, gdy faktura pierwotna była błędna - rozliczenie u nabywcy

Korzystanie z programu komputerowego należącego do zagranicznego podmiotu powiązanego

3/42
12/41

4/37
23/42

8/41

Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru/świadczeniem usługi - w świetle wyjaśnień MF

15/32

Koszty pośrednictwa w sprzedaży mieszkań - koszty bezpośrednio, czy pośrednio związane z przychodami?

29/38
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Koszty sądowe ponoszone w związku z niewypłaceniem dywidendy a koszty uzyskania przychodów

17/36

Koszty tymczasowego nadzorcy sądowego

6/39

Koszty uczestnictwa w szkoleniach pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe - interpretacja KIS

8/38

Kurs waluty obcej a limit składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

27/35

Kurs waluty obcej, gdy data wystawienia faktury jest inna niż data sprzedaży

25/37

Kwota VAT na fakturze a podatkowe różnice kursowe

8/40

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych - sposób rozliczenia od 2018 r.

3/40

Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych wykorzystywanych również do własnych celów

9/31

Moment potrącenia kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych

32/42

Moment powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia spłaty kredytu

27/38

Moment powstania przychodu z tytułu usługi wykonywanej przez kilka miesięcy

30/38

Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów - interpretacja KIS

14/38

Moment powstania przychodu ze sprzedaży vouchera

23/43

Moment rozliczenia w CIT kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych - interpretacja KIS

26/33

Moment ujęcia w kosztach podatkowych dewelopera podatku od nieruchomości

2/44

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej - interpretacja KIS

20/36

Możliwość odliczenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w trakcie roku podatkowego - interpretacja KIS

13/34

Możliwość stosowania 9% stawki CIT w 2019 r.

34/44

Możliwość stosowania przez spółdzielnię 15% stawki CIT

24/38

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych opłaty za informację o braku zadłużenia

25/35

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych z winy podatnika - interpretacja KIS

28/33

Nagrody w konkursie organizowanym przez uczelnię

27/36

Najem maszyny od kontrahenta zagranicznego a podatek u źródła

32/37

Nieodliczony VAT od wstępnej opłaty leasingowej a koszty podatkowe

29/35

"Niska" wartość nieruchomości a tzw. minimalny podatek

8/44

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

22/39

Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odsetek/dyskonta listów zastawnych - interpretacja ogólna MF

13/41

Odliczanie od dochodu darowizn na rzecz WOŚP

10/38

Odpis aktualizujący wartość zapasów a koszty uzyskania przychodów

1/39

Odsetki od kredytu na zakup udziałów spółki z o.o. - przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów

21/42

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej a koszty podatkowe u wspólnika

28/37

Odsetki od środków pieniężnych na lokatach terminowych/rachunkach bankowych - źródło przychodów w CIT w 2018 r.
Odszkodowanie otrzymane przez spółdzielnię mieszkaniową a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS
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Odszkodowanie "pokrywające" kwotę kary umownej a przychód podatkowy - interpretacja KIS

3/38

Określanie i dokumentowanie wysokości dochodu uzyskanego w innym państwie

6/40

Omyłkowa wpłata na rachunek VAT a zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego - interpretacja KIS

31/30

Opłata za licencję na znaki towarowe a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych - interpretacja KIS

27/34

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego a koszty finansowania dłużnego

35/44

Otrzymanie 100% zaliczki na poczet sprzedaży towarów a moment powstania przychodu

24/37

Otrzymanie zaliczek/zadatków na poczet przyszłych usług a przychód podatkowy - interpretacja KIS

12/38

PCC od dopłat wniesionych przez wspólników do spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodów

13/37

Podatek od budynku handlowo-usługowego wykorzystywanego w części do własnych celów, a w części - wynajmowanego

28/38

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty podatkowe

8/45

Podatek z tytułu własności budynku - ustalenie podstawy opodatkowania

26/35

Podatkowe rozliczenie przedawnionej odprawy emerytalnej

16/39

Podatkowe skutki przedawnienia zobowiązania z tytułu odsetek

26/38

Podmioty powiązane osobowo

19/40

Podmioty powiązane - zastaw na udziałach

36/45

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników a koszty podatkowe pracodawcy

25/33

Podwyższony odpis na ZFŚS a koszty podatkowe

18/39

Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych

13/35

Powypadkowy remont samochodu ciężarowego a koszty uzyskania przychodów

21/42

Premia roczna wypłacona pracownikom w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy

20/41

Przedawnienie zobowiązania wobec wspólnika - termin przedawnienia i skutki w CIT

11/34

Przekazanie klientom nagród otrzymanych uprzednio od kontrahenta a przychód podatkowy - interpretacja KIS

32/34

Przekazanie środków pieniężnych z kasy walutowej na rachunek walutowy a podatkowe różnice kursowe

26/36

Przychody i koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej podatnika

22/37

Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja KIS

16/36

Przychody z dywidend a "przypisywanie" kosztów pośrednich do źródeł przychodów - interpretacja KIS

35/41

Przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych jako przychody z zysków kapitałowych - interpretacja KIS

17/31

Przychód spółki z tytułu nieodpłatnego wykonywania na jej rzecz usług przez wspólnika

14/39

Przychód z tytułu najmu rozliczanego w okresach rozliczeniowych - interpretacja KIS

33/35

Przychód z tytułu odszkodowania za opóźniony lot

30/39

Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów w CIT

19/35

Refakturowane usługi niematerialne a ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów

16/42

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych

19/39

Regulowanie zobowiązań przy użyciu karty płatniczej

32/40
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Reklamacja wyrobów a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS

6/36

Rezygnacja z odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy a CIT w spółce wypłacającej

5/34

Rozliczenie straty podatkowej zagranicznego oddziału

18/41

Rozliczenie w 2018 r. straty z lat ubiegłych na gruncie CIT

16/37

Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego a "pozostawienie" w kosztach podatkowych dotychczasowych rat leasingowych

1/40

Różnice inwentaryzacyjne a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień

6/38

Różnice kursowe przy faktoringu niepełnym

5/36

Różnice kursowe przy konwersji wierzytelności pożyczkowej na udziały

1/43

Różnice kursowe w przypadku walutowego faktoringu niepełnego

23/44

Skan certyfikatu rezydencji a podatek u źródła

17/34

Składki OC członków zarządu i składki ZUS a koszty podatkowe - interpretacja KIS

10/35

Składki ZUS w części finansowanej przez pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy

17/32

Sprzedaż nieruchomości w spółce z o.o. - moment powstania przychodu

10/37

Sprzedaż środka trwałego a źródło przychodów w CIT

20/40

Status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja KIS

29/33

Status małego podatnika dla celów CIT a przekroczenie limitu w ciągu roku podatkowego

20/42

Straty podatkowe z lat ubiegłych rozliczane w trakcie roku - interpretacja KIS

19/34

Transakcje z udziałowcem a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

12/43

"Trzynastka" i naliczone od niej składki ZUS - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów

9/33

Ubezpieczenie OC po likwidacji biura rachunkowego a koszty uzyskania przychodów

33/37

Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów

19/37

Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na organizację posiedzeń rady nadzorczej

32/41

Ujmowanie w kosztach podatkowych nagród dla pracowników wypłaconych z zysku netto

12/42

Ulga na działalność badawczo-rozwojową u podmiotów działających w SSE - wyjaśnienie MF

24/32

Umorzenie lub uznanie za nieściągalną wierzytelności nabytej uprzednio od innego podmiotu

28/35

Umowa najmu na czas nieokreślony a jednorazowa wartość transakcji dla celów CIT/PIT

21/37

Umowa ramowa określająca minimalną wartość transakcji a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS

34/42

Upominki dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy

8/43

Usługi administracyjne i archiwizacyjne a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych - interpretacja KIS

25/32

Usługi związane z obsługą transportu a podatek u źródła - interpretacja KIS

21/35

Ustalanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy przez podmiot prowadzący działalność rolniczą

12/40

Utracona zaliczka a koszty uzyskania przychodów
Używanie samochodów osobowych w 2019 r. a kilometrówka

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

2/43
35/43

Str. 24 z 50

Warunki uznania leasingu za finansowy na potrzeby CIT

25/38

Wkład pieniężny do spółki z o.o. a CIT

25/37

Wkłady pieniężne do spółek nie powodują powstania przychodu w CIT - interpretacja KIS

9/30

Wspólnota mieszkaniowa a obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego

7/35

Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

18/38

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej w trakcie podróży służbowej pracownika

28/39

Wycena przychodu wyrażonego w walucie obcej

16/41

Wydatek w podróży służbowej udokumentowany paragonem - kurs waluty obcej

22/34

Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty podatkowe - interpretacja KIS

30/36

Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na spotkania rady

12/39

Wydatki na katering dla zleceniobiorców a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

1/36

Wydatki na menedżera (prezesa zarządu) a koszty uzyskania przychodów w spółce - interpretacja KIS

5/31

Wydatki na nocleg przedstawiciela handlowego w kosztach podatkowych pracodawcy

33/39

Wydatki na posiłki/obiady dla podwykonawcy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS

15/35

Wydatki na studia pracownika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS

2/40

Wydatki na usługi informatyczne a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów - interpretacja KIS

22/32

Wydatki na ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony

28/40

Wydatki na wymianę wadliwej części w ramach gwarancji a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS

11/31

Wydatki na zamieszczenie w prasie nekrologu a koszty podatkowe

31/32

Wydatki sfinansowane z ZFRON a koszty uzyskania przychodów

14/41

Wydatki związane z używaniem samochodów zastępczych

32/40

Wydruk z MSiG postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego a udokumentowanie nieściągalności należności

15/38

Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w kosztach podatkowych pracodawcy

21/40

Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po terminie w kosztach podatkowych pracodawcy (pytanie z forum internetowego www.forum.gofin.pl)

31/31

Wypłata dywidendy w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe

15/37

Wypłata dywidendy wspólnikowi będącemu spółką komandytową - skutki podatkowe

34/46

Wysokość przychodów i kosztów a zakres obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych
Zakup pracownikom strojów opatrzonych logo firmy - ujęcie w kosztach podatkowych

Zakup towaru na aukcji internetowej od osoby prywatnej a koszty uzyskania przychodów

9/35
34/45

1/38

Zakup usługi księgowej od podmiotu powiązanego

21/43

Zaliczka na podatek dochodowy poniżej 1.000 zł (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

24/34

Zaliczka uiszczona w postępowaniu egzekucyjnym

36/43

Zaliczki na poczet sprzedaży a status małego podatnika CIT - interpretacja KIS

23/40
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Zapłata przez dłużnika należności nieściągalnej a przychód podatkowy

22/36

Zapłata za towar o wartości przekraczającej 15.000 zł a koszty podatkowe (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)
Zatrzymanie zaliczki w związku z rezygnacją klienta z zakupu a przychód podatkowy

5/33
32/35

Zmiana waluty obcej a powstanie podatkowych różnic kursowych

4/41

Zwrot dopłat a obowiązek dokumentacji cen transferowych

3/43

Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji

11/33

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych
50% koszty uzyskania przychodów a wyodrębnienie w umowie o pracę wysokości honorarium - wyrok WSA

28/41

Akcje nabyte po preferencyjnej cenie w ramach programu motywacyjnego

25/45

Bony i talony z ZFŚS a podatek dochodowy

8/47

Czy wydatki na naukę języka obcego mogą być kosztem podatkowym u prowadzącego działalność?

15/47

Dobrowolne umorzenie udziałów a PIT i obowiązki płatnika

22/45

Dochody nierezydentów dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko - wyjaśnienie MF

24/40

Dochód uczącego się dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej - interpretacja KIS

5/38

Dochód ze sprzedaży składnika majątku po przejściu z ryczałtu na zasady ogólne

23/49

Dodatek wypłacany pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę

16/45

Dofinansowanie do wycieczki dziecka pracownika - interpretacja KIS

25/39

Dofinansowanie kosztów dzierżawy terminala płatniczego oraz jego użytkowania

35/53

Dokumentowanie przez przedsiębiorcę transakcji zawieranych z członkiem rodziny

21/47

Dokumentowanie zakupów od ludności przez prowadzących księgi rachunkowe - interpretacja KIS

12/44

Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu a PIT
Dopłaty ze środków obrotowych do kosztów pobytu dzieci pracowników w przedszkolu

Dotacja i koszty z nią związane w PKPiR

5/44
25/43

5/46

Dotacje a limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych - interpretacja KIS

34/48

Dowody stanowiące podstawę ujęcia wydatku w kosztach podatkowych

12/51

Działalność gospodarcza i umowa o pracę a PIT

24/42

Działalność gospodarcza prowadzona we własnym mieszkaniu a koszty podatkowe

19/43

Ekwiwalent pieniężny w formie ryczałtu wypłacany zgodnie z przepisami bhp jest bez PIT - interpretacja KIS

29/41

Ekwiwalent za pranie odzieży - PIT i składki ZUS

7/43

Faktury otrzymane po likwidacji spółki

9/40

Firmowy przychód z obrotu wirtualną walutą przeniesioną z majątku osobistego do firmowego - interpretacja KIS

10/42

Gratisy dla klientów biura turystycznego a PIT

21/46

Jakie ewidencje są prowadzone przy działalności nierejestrowej?

27/45
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Jak udokumentować nieściągalność należności?

1/49

Kary umowne - koszty uzyskania i przychody podatkowe

10/46

Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń?

11/42

Kontrowersje w zakresie opodatkowania świadczeń dla oddelegowanych pracowników

22/41

Korekta składki wypadkowej - moment ujęcia w kosztach
Koszt kredytu i odsetek jako koszt uzyskania przychodów z najmu - interpretacje KIS

6/46
19/41

Koszty na przełomie roku w PKPiR

2/48

Koszty pośrednie na przełomie roku u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe

1/50

Koszty uzyskania przychodów dla twórców w 2018 r.

4/45

Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą

6/47

Koszty związane z zatrudnieniem dziecka jako koszty podatkowe w firmie (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

Kwalifikacja przychodów do właściwej stawki ryczałtu ewidencjonowanego

32/45

4/51

Miejsce zamieszkania dziecka nie wpływa na prawo do ulgi prorodzinnej

12/48

Moment ujęcia usług obcych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

20/48

Moment ujęcia w kosztach faktury otrzymanej z opóźnieniem

31/39

Moment ujęcia zakupu towarów w PKPiR

14/50

Nabycie składnika majątku w drodze darowizny i jego sprzedaż - skutki w PIT

14/51

Nadwyżki inwentaryzacyjne u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

13/46

Najem prywatny w 2018 r. a limit 100.000 zł na małżonków

3/47

Nauczyciele akademiccy mogą w 2018 r. nadal korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów - wyjaśnienie MF

4/44

Niedochowanie terminu wypłaty wynagrodzeń a stosowanie kosztów pracowniczych i kwoty zmniejszającej podatek

9/39

Nieodpłatne przekazywanie kalendarzy - skutki w PIT

36/49

Nieodpłatne świadczenia dla członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania

19/44

Nie wszystkie papiery wartościowe mieszczą się w definicji programów motywacyjnych - interpretacja KIS

23/46

Obiady dla pracowników sprzedawane po preferencyjnej cenie - PIT, ZUS i VAT

35/50

Obowiązki płatnika umarzającego dług osobie fizycznej

3/50

Obowiązki rolnika zatrudniającego pomocnika - cudzoziemca

30/48

Obowiązki w zakresie JPK a prawo do prowadzenia podatkowej księgi ręcznie

29/43

Odliczanie straty poniesionej w zakończonej działalności gospodarczej

7/41

Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rocznym PIT

12/50

Odpisywanie w koszty materiałów (towarów) z chwilą ich zakupu

25/41

Odsetki od kredytu nie mogą być kosztem przy zbyciu prywatnej nieruchomości

17/41

Odsetki od pożyczki otrzymane przez spółkę jawną - określenie źródła przychodów

20/47
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Odszkodowania za szkody w transporcie

Odszkodowanie za przedterminowe rozwiązanie umowy leasingu

28/48

8/49

Odwrotne obciążenie a limit małego podatnika dla celów PIT - interpretacja KIS

21/44

Opodatkowanie przychodów z najmu w 2018 r. - w interpretacjach KIS

14/45

Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych w ramach programu "Mobilność Plus" - stanowisko Ministra Finansów

28/43

Opodatkowanie zapomóg wypłaconych ze środków obrotowych w 2018 r.

18/50

Opodatkowanie zasiłku chorobowego przedsiębiorcy

29/47

Paragon jako dowód księgowy

17/40

Podatek dochodowy płacony przez nierezydenta w Polsce

23/52

Podatek liniowy z działalności wyklucza wspólne rozliczenie

32/47

Podatek od nieruchomości zapłacony gotówką a limit 15.000 zł

1/48

Podmioty powiązane rodzinnie a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej

5/40

Podwyższenie wartości nominalnej udziałów w spółce z o.o. do wysokości kapitału zakładowego tej spółki

9/42

Pokrycie z kapitału zapasowego nadpłaconych zaliczek pobranych na poczet zysku - w spółce osobowej

18/48

Polisa ubezpieczeniowa na ryzyko utraty przychodów z działalności gospodarczej a koszty podatkowe

16/48

Pożyczka od udziałowca - moment pobrania zryczałtowanego podatku od odsetek

23/51

Pożyczka wniesiona aportem do spółki z o.o. na podwyższenie kapitału zakładowego a przychody i koszty u wnoszącego

17/42

Prawa majątkowe w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - interpretacja KIS

9/38

Prawo do ulgi prorodzinnej po rozwodzie rodziców - interpretacja KIS

6/43

Prawo do wspólnego rozliczenia małżonków jest możliwe tylko pod warunkiem złożenia zeznania w terminie

21/45

Prezenty okolicznościowe dla pracowników a PIT

34/50

Przeceny towaru handlowego nie wykazuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

35/49

Przedawnienie długu osoby fizycznej - skutki w PIT

19/47

Przejęcie przez wspólnika majątku likwidowanej spółki osobowej a PIT - interpretacja KIS

15/41

Przejście z ksiąg rachunkowych na PKPiR a wynagrodzenia na przełomie roku

12/52

Przeliczanie kosztów zagranicznej podróży służbowej przedsiębiorcy

29/44

Przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy i późniejsza wypłata w spółce komandytowej a PIT

25/44

Przychód podatkowy od składek ZUS zapłaconych za byłych pracowników (zleceniobiorców)

3/48

Przychód z podziału majątku rolniczej spółdzielni produkcyjnej

33/48

Refundacja wynagrodzeń zatrudnionego bezrobotnego a przychód u ryczałtowca

18/45

Rozdzielność majątkowa a limit 100.000 zł przychodów z najmu prywatnego - interpretacja KIS

33/43

Rozliczanie faktur korygujących wystawionych po wniesieniu przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

36/50

Rozliczanie kosztów przy prowadzeniu działalności rolniczej i działalności gospodarczej

31/44
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Rozliczenie dochodów z pracy uzyskanych w innym kraju UE

12/49

Rozliczenie pobranych przez wspólników zaliczek na poczet zysku w spółce osobowej

30/45

Rozliczenie podatku dochodowego, gdy wystąpiła nadpłata składek ZUS przedsiębiorcy

31/40

Rozliczenie podatku dochodowego przez polskiego naukowca zatrudnionego w USA

8/53

Rozrachunki w walucie obcej wniesione aportem a różnice kursowe - interpretacja KIS

22/40

Różnice kursowe od otrzymanych zaliczek i ich zwrotów

24/43

Ryczałt za jazdy lokalne - sposób obliczania i zasady stosowania zwolnienia podatkowego

13/45

Samochód w leasingu operacyjnym wykorzystywany prywatnie a PIT u korzystającego
Składanie różnych zeznań rocznych a odliczenie składki zdrowotnej

Skutki podatkowe objęcia udziałów za wkład pieniężny niższy niż wartość rynkowa udziałów - interpretacja KIS
Skutki w PIT otrzymania należności po zakończeniu działalności gospodarczej - interpretacja KIS

1/47
12/46

7/39
30/44

Spłata kredytu a prawo do ulgi mieszkaniowej - interpretacja KIS

4/43

Spotkanie służbowo-rozrywkowe z kontrahentami a reprezentacja

8/51

Sprzedaż nieruchomości albo praw majątkowych w 2018 r. - rozliczenie podatkowe

33/46

Sprzedaż nieruchomości nabytych w drodze spadku lub darowizny

32/49

Sprzedaż nieruchomości przez wdowę/wdowca a PIT - interpretacja ogólna MF

7/38

Sprzedaż ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej - interpretacja KIS

17/38

Szkolenia finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego - przychody i koszty

34/51

Świadczenia na rzecz menedżera a przychód podatkowy
Świadczenia wypłacane po śmierci pracownika

Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być uwzględnione w kosztach podatkowych - interpretacja KIS

4/48
30/47

3/44

Transakcje z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję a dokumentacja podatkowa

26/47

Udokumentowanie kosztów przy prowadzeniu działalności nierejestrowej - interpretacja KIS

31/37

Udokumentowanie wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe

19/46

Udokumentowanie zakupów towarów od ludności - interpretacja KIS

18/44

Udokumentowanie zakupu części samochodowych od ludności

27/42

Ujęcie w księdze prowizji bankowych za przyjmowanie płatności za pomocą terminala płatniczego

10/48

Ulga rehabilitacyjna na wydatki związane z przystosowaniem mieszkania dla osoby niepełnosprawnej

24/45

Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego w 2017 r.

4/46

Umowa deweloperska a prawo do ulgi mieszkaniowej - interpretacja KIS

8/46

Umowa z deweloperem a prawo do ulgi mieszkaniowej - wyrok WSA

35/47

Umowy zawarte na czas nieokreślony a jednorazowa wartość transakcji

27/43

Uproszczone zaliczki na PIT w 2018 r. a odpisywanie towarów w koszty z chwilą zakupu
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Usługi biura rachunkowego świadczone na rzecz spółki i wspólnika a koszty uzyskania przychodów

7/42

Usługi budowlane świadczone przez podwykonawcę w PKPiR

26/45

Usługi ciągłe a moment powstania przychodu

34/49

Usługi podwykonawców w PKPiR

16/49

Usługi świadczone przez wspólnika na rzecz spółki osobowej - skutki w PIT

23/48

Usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w ramach działalności nierejestrowej

28/46

Ustalanie dochodu przez wspólnika spółki osobowej prowadzącego jednocześnie indywidualną działalność

2/51

Ustalenie dochodu wspólników spółki cywilnej po zmianie wysokości posiadanych udziałów

11/39

Ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia dla członka zarządu - interpretacja KIS

27/40

Uznanie umowy zlecenia za umowę pozorną - skutki w PIT
Wakacyjny kurs językowy za granicą a koszty uzyskania przychodów

Wartość pracy małżonka wynikająca z umowy o dzieło a PIT

6/50
18/46

6/44

Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia twórców - w interpretacjach KIS

20/43

Warunki stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów - interpretacja KIS

13/42

Wspólne opodatkowanie dochodów małżonków - cudzoziemców mieszkających w Polsce

12/48

Wycofanie części wkładu ze spółki jawnej - skutki w PIT

28/44

Wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne w PIT-28

36/51

Wydatki poniesione na sponsoring pracownika-sportowca

11/44

Wydatków na fitness nie można odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej - interpretacja KIS

32/43

Wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych - rozbieżności ciąg dalszy

26/41

Wykorzystywanie służbowych telefonów do celów prywatnych a PIT

32/46

Wyłączanie z kosztów uzyskania wydatków sfinansowanych dotacją wolną od podatku

22/44

Wynagrodzenie małżonka wspólnika nie może stanowić kosztu podatkowego - interpretacja KIS

2/47

Wynagrodzenie za rezygnację ze służebności gruntowej

17/44

Wynagrodzenie zmarłego zleceniobiorcy

24/43

Wynajem kilkudziesięciu miejsc postojowych a prawo do 8,5% stawki ryczałtu - interpretacja KIS

1/45

Wynajem okazjonalny też może być opodatkowany 8,5% stawką ryczałtu - interpretacja KIS

26/39

Wypłata zysku spółki jawnej w formie niepieniężnej

31/42

Wypłaty dla wspólników w spółce cywilnej prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów

22/43

Zakup odzieży na potrzeby firmy a koszty podatkowe

13/48

Zakup towarów lub usług za symboliczną złotówkę a PIT

26/43

Zakup wyposażenia sfinansowanego dotacją z urzędu pracy a koszty podatkowe - interpretacja KIS

36/47

Zaliczki na PIT w 2018 r.
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Zaliczki w ciągu roku wypłacone na poczet zysku w spółce osobowej

14/48

Zapewnienie zakwaterowania dla zleceniobiorcy prowadzącego działalność gospodarczą a PIT

15/43

Zapłata składki na grupowe ubezpieczenie na życie za byłego zleceniobiorcę

32/48

Zasady numeracji dowodów w PKPiR

15/45

Zasady odliczania straty z działalności gospodarczej i z najmu prywatnego

15/46

Zasiłek chorobowy dla zleceniobiorcy - rozliczenie PIT
Zawieszenie działalności gospodarczej a koszty podatkowe

Zbiorcze zestawienie dowodów w PKPiR

8/52
33/44

2/53

Zbycie udziału w spółce osobowej jest przychodem z praw majątkowych - odpowiedź na interpelację poselską

24/41

Zeznanie roczne u przedsiębiorcy pobierającego emeryturę

10/49

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

20/46

Zmiana formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej a możliwość odliczenia straty

29/45

Zmiany majątkowe a moment nabycia nieruchomości przez małżonków - interpretacja KIS

11/37

Zwrot opłaty za udział w konferencji naukowej nie korzysta ze zwolnienia z PIT

26/47

Zwrot pracownikowi kosztów używania prywatnego samochodu do jazd lokalnych a PIT

10/43

Zwrot przez pracownika nienależnie pobranego świadczenia a obowiązki płatnika - interpretacja KIS

16/43

7. Środki trwałe
Amortyzacja budynku nabytego na zasadzie współwłasności przed zawarciem związku małżeńskiego

16/54

Amortyzacja podatkowa części środka trwałego otrzymanego w darowiźnie - interpretacja KIS

16/50

Amortyzacja samochodu osobowego otrzymanego w drodze darowizny w 2017 r. - interpretacja KIS

27/46

Amortyzacja sezonowa - moment rozpoczęcia naliczania odpisów amortyzacyjnych

19/51

Amortyzacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po przekształceniu w prawo własności - interpretacja KIS

29/48

Amortyzacja środka trwałego, którego używania faktycznie nie rozpoczęto - interpretacja KIS

19/50

Amortyzacja środka trwałego, którego wartość początkową zwiększyły wydatki na usługi niematerialne - interpretacja KIS

32/51

Amortyzacja środka trwałego objętego wspólnością małżeńską

24/48

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny w świetle zmian wprowadzonych od 19 lipca br.

23/56

Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego ze środków uzyskanych z ZFRON

5/50

Amortyzacja środka trwałego wycofanego z dotychczasowej działalności gospodarczej przedsiębiorcy - interpretacja KIS

17/46

Amortyzacja środka trwałego wykorzystywanego w działalności gospodarczej i rolniczej - interpretacja KIS

18/51

Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze darowizny przed 1 stycznia 2018 r. - interpretacja KIS

13/49

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w ramach darowizny przed 1 stycznia 2018 r.

33/53

Amortyzacja wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych

29/50

Budynek otrzymany w formie darowizny - amortyzacja od 1 stycznia 2018 r.

12/58
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Chwilowe zaprzestanie używania środka trwałego a kontynuacja jego amortyzacji

Co można zmienić w amortyzacji od początku 2018 r.?

27/48

2/55

Dofinansowanie do zakupu środka trwałego otrzymane od ubezpieczyciela - interpretacja KIS

14/53

Dofinansowanie z ZUS na zakup środków trwałych w celu poprawy warunków BHP

12/54

Dotacja otrzymana z urzędu pracy do zakupu środka trwałego a dobrowolna rezygnacja z odliczenia VAT
Ewidencja środków trwałych oraz wyposażenia u podatników prowadzących PKPiR

Faktura dotycząca środka trwałego zakupionego w ramach importu

1/56
10/52

8/58

Faktura korygująca po oddaniu środka trwałego do używania

31/48

Indywidualnie ustalona stawka amortyzacyjna w przypadku nabycia używanego środka trwałego

32/55

Inwestycja w obcym środku trwałym po jego nabyciu

24/49

Jednorazowa amortyzacja podatkowa i bilansowa

6/55

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych, których łączna wartość przekracza 100.000 zł - interpretacja KIS

21/49

Jednorazowa amortyzacja u małych podatników oraz potwierdzenie jej dokonania przez urząd skarbowy

25/49

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne o małej wartości a odpis w wysokości 100.000 zł - interpretacja KIS

26/48

Jednorazowy odpis amortyzacyjny a wytworzenie środka trwałego

18/53

Jednorazowy odpis amortyzacyjny środka trwałego przewłaszczonego przez bank
Jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 100.000 zł nie może być stosowany do wszystkich środków trwałych

Kolejny rok amortyzacji środka trwałego objętego niepełnym jednorazowym odpisem

2/57
32/53

4/53

Korekta amortyzacji w związku ze zmianą wartości początkowej środka trwałego - interpretacja KIS

10/50

Korekta błędnego grupowania KŚT w ewidencji środków trwałych

28/51

Koszt wytworzenia środka trwałego a wartość usług niematerialnych - interpretacja KIS

36/52

Koszty eksploatacyjne i czynsz a wartość początkowa lokalu - interpretacja KIS

2/54

Koszty podróży służbowych a wartość początkowa środka trwałego

31/51

Koszt zużycia mediów podczas budowy środka trwałego a jego wartość początkowa

17/50

Kredyt inwestycyjny w walucie obcej a płatności w złotych

3/53

Likwidacja trudno dostępnego środka trwałego

6/57

Limit 10.000 zł tylko do ulepszeń środków trwałych przyjętych do używania od 2018 r. - interpretacja KIS

24/46

Moment korekty amortyzacji w związku ze zwrotem dotacji - interpretacja KIS

20/49

Moment rozpoczęcia amortyzacji ujawnionego środka trwałego

26/50

Nakłady na przystosowanie wynajmowanych pomieszczeń do potrzeb prowadzonej działalności

21/53

Odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym a wartość początkowa środka trwałego

34/55

Odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu ulepszenia środka trwałego - interpretacja KIS

12/53

Ograniczenia w amortyzacji środków trwałych otrzymanych aportem
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Otrzymanie dopłat do świadczonych usług a status małego podatnika dla potrzeb jednorazowej amortyzacji

19/52

Otrzymanie dotacji a amortyzacja środka trwałego

21/50

Pierwszy odpis amortyzacyjny w nowym roku podatkowym przy metodzie degresywnej
Podstawa naliczenia amortyzacji w latach kolejnych przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym

3/52
15/51

Program komputerowy wytworzony przez pracowników

9/49

Programy komputerowe nabyte na potrzeby zewnętrznego korzystania z firmowego serwera

8/60

Przedłużenie okresu trwania umowy leasingu operacyjnego

22/51

Przekazanie środków trwałych pomiędzy działalnościami gospodarczymi małżonków - interpretacja KIS

35/55

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności

16/52

Remont środka trwałego przed oddaniem do używania - interpretacja KIS

28/49

Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego

7/47

Rozliczenie kosztów związanych z montażem i uruchomieniem środka trwałego - interpretacja KIS

33/49

Rozliczenie nakładów na budowę środka trwałego o małej wartości

33/51

Rozliczenie wydatków na budowę środka trwałego

22/48

Rozliczenie zakupu dodatkowych elementów wyposażenia pojazdu

35/58

Samochód osobowy o małej wartości jako środek trwały

36/54

Samochód osobowy zakupiony przez spółkę cywilną
Składniki majątku pierwotnie nabyte w celach prywatnych mogą zostać rozliczone jako środki trwałe - interpretacja KIS

Służebność gruntowa - rozliczenie wydatków na jej ustanowienie
Spłata kredytu inwestycyjnego innym kredytem

Szkoda całkowita a koszty remontu powypadkowego - interpretacja KIS

5/48
31/46

7/49
36/55

5/47

Środek trwały nabyty w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych

30/53

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł nabyte w 2017 r., a oddane do używania w 2018 r.

15/50

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 1 stycznia 2018 r.

1/52

Środki trwałe przy najmie prywatnym

35/56

Tablica reklamowa jako środek trwały

26/51

Trwałe odłączenie, sprzedaż oraz ulepszenie środka trwałego

11/47

Ulepszenia w środkach trwałych dokonywane w 2018 r.

29/49

Ulepszenie budynku niewprowadzonego do działalności gospodarczej

30/51

Ulepszenie środka trwałego jednorazowo zamortyzowanego

20/50

Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych

28/52

Ustalenie kosztów przy sprzedaży środka trwałego, którego zakup dofinansowano dotacją - interpretacja KIS

34/53

Ustalenie stawki amortyzacyjnej lokalu użytkowego powstałego z przebudowy lokalu mieszkalnego

34/56
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Ustalenie wartości początkowych składników zabudowanej nieruchomości - interpretacja KIS
Ustanowienie służebności a wartość początkowa budynku - interpretacja KIS

9/44
30/50

Uzbrojenie terenu a wartość początkowa gruntu

1/58

Używanie środka trwałego, który jest w całości zamortyzowany

9/46

Wartość początkowa budynku a koszt wytworzenia zużytych materiałów

4/56

Wartość początkowa budynku a zainstalowane w nim urządzenia stanowiące wyposażenie - interpretacja KIS

15/48

Wpływ różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na wartość początkową środka trwałego

20/52

Wprowadzenie do działalności gospodarczej składnika majątku nabytego do celów prywatnych

5/51

Wycena maszyn pod zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

17/47

Wycena wartości początkowej ujawnionego środka trwałego - interpretacja KIS

23/55

Wydatek na rozładunek oraz badanie techniczne w przypadku leasingu operacyjnego - podatkowo a finansowego - bilansowo

14/56

Wydatki na montaż klimatyzatorów w budynku firmowym

23/57

Wydatki na wdrożenie programów komputerowych

10/54

Wydatki na zakup sytemu operacyjnego serwera

13/52

Wydatki związane z pojazdem wykorzystywanym również do celów prywatnych - interpretacja KIS

22/47

Wykup promesy bankowej w celu podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji - interpretacja KIS

11/45

Wykup samochodu osobowego z leasingu i jego amortyzacja

8/57

Wynagrodzenia pracowników a koszt wytworzenia środka trwałego - interpretacja KIS

4/51

Wynagrodzenie osób związanych z prowadzoną inwestycją

13/51

Wynagrodzenie pracowników związane z montażem środka trwałego - ustalenie wartości początkowej oraz amortyzacja

25/48

Wynajem środka trwałego a indywidualna stawka amortyzacyjna - interpretacja KIS

25/47

Zakres ograniczeń wynikających z nowych zasad amortyzacji środków trwałych otrzymanych tytułem darmym

4/55

Zakup elementów składowych do samochodu osobowego użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego

18/55

Zakup programu komputerowego o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł

14/55

Zakup środka trwałego amortyzowanego wcześniej na podstawie prawa współwłasności

11/51

Zakup środków trwałych oraz usług obcych dofinansowany z ZUS

27/49

Zakup usługi nadzoru inwestorskiego a koszt wytworzenia środków trwałych - interpretacja KIS

7/45

Zaliczka na środek trwały wpłacona w 2017 r. a jednorazowy odpis amortyzacyjny w 2018 r. - interpretacja KIS

8/56

Zmiana tytułu prawnego do lokalu a prawo stosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej - interpretacja KIS

3/51

8. Porady dla firm
Czy dane z rachunku VAT trzeba przekazywać w postaci JPK_WB?

33/54

Czy związek spółek wodnych musi rejestrować się w KRS?

33/54

Dane biometryczne pracowników i monitoring wizyjny w zakładzie pracy

14/60
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Darowizna między członkami rodziny nie zawsze bez podatku od spadków i darowizn - interpretacja KIS

16/60

Darowizna między małżonkami będącymi w separacji a podatek od spadków i darowizn - interpretacja KIS

24/53

Dział spadku i zniesienie współwłasności a PCC - interpretacja KIS

18/62

Faktury w walucie obcej a JPK_FA

10/60

JPK_FA dla dokumentów sprzedaży

10/59

JPK_VAT a obrót zagraniczny - wyjaśnienia MF

11/54

JPK_VAT w przypadku zwrotu towaru

7/55

Jak długo można przetwarzać dane osobowe klientów sklepów internetowych?

17/53

Kiedy i z kim administrator danych musi zawrzeć umowy powierzenia?

27/52

Kiedy niezgłoszona darowizna jest opodatkowana sankcyjnym podatkiem? - wyrok WSA

31/55

Klauzula informacyjna dla kontrahentów z bazy CEIDG zgodna z RODO

16/57

Kontrola przestrzegania RODO prowadzona przez Prezesa UODO

17/51

Korygowanie JPK_VAT w świetle wyjaśnień MF

5/52

Można uzyskać zaświadczenie o wykonaniu obowiązków podatkowych przez kontrahenta

15/55

Nieprawidłowości w JPK_VAT - jak postąpić?

17/54

Obowiązek przekazywania JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie

14/61

Obowiązki firm po wejściu w życie RODO

8/61

Obowiązki informacyjne w zakresie ochrony danych osobowych spółdzielni mieszkaniowych

11/52

Obowiązki w zakresie JPK, gdy podatnik korzysta ze zwolnienia z VAT

21/55

Obowiązki w zakresie JPK_FA w przypadku samofakturowania

22/53

Ochrona danych osobowych

6/59

Ochrona danych osobowych

7/50

Ochrona danych osobowych przekazywanych firmie ubezpieczeniowej

15/55

Ochrona danych osobowych przez mikroprzedsiębiorców

18/57

Ochrona danych osobowych w zamówieniach publicznych

18/58

Odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT

6/63

Odpowiedzi na pytania Czytelników dotyczące JPK_VAT

9/54

Opłata recyklingowa za torby foliowe w 2018 r. - w wyjaśnieniach Ministerstwa Środowiska

5/54

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości namiotu pełniącego rolę magazynu

29/55

PCC przy sprzedaży akcji własnych

22/54

Podatnik zwolniony z VAT zarejestrowany na VAT-UE a obowiązek przekazywania JPK_VAT

13/57

Podmiot zobowiązany do przekazania JPK_FA

7/56

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych od 25 maja 2018 r.

8/63
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Podstawowe zasady ochrony danych osobowych

16/55

Polityka firmowych kluczy

16/57

Poszczególne wiersze faktury a JPK_FA

10/59

Prawo do bycia zapomnianym i jego zastosowanie

13/56

Prawo do bycia zapomnianym w świetle RODO

15/53

Prawo do sprzeciwu według RODO

12/62

Problemy dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

31/53

Przekazywanie JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie
Przetwarzanie danych osobowych pracowników tymczasowych

Przygotowanie do wdrożenia RODO - krok po kroku

7/56
12/60

9/50

Ręczna ewidencja dowodów magazynowych a JPK_MAG

25/53

Sankcje za niewypełnianie obowiązków w zakresie JPK - wyjaśnienie MF

12/63

Skutki niepobrania PCC przez notariusza

31/57

Sprzedaż dla osób prywatnych a JPK_VAT

7/54

Struktury JPK przekazywane na żądanie - wybrane problemy

24/50

Szkolenia i oświadczenia o poufności zgodne z RODO

11/53

Środki naprawcze i kary pieniężne za niedostosowanie się do przepisów RODO

14/58

Torby z tworzywa sztucznego a opłata recyklingowa - wybrane wyjaśnienia Ministerstwa Środowiska

8/63

Ujmowanie dokumentów w JPK_PKPIR

10/60

Ułatwienia dla przedsiębiorców dotyczące obowiązków rejestracyjnych osób fizycznych

18/61

Umowa powierzenia zawierana z biurem rachunkowym

13/54

Uproszczona likwidacja spółki jawnej

21/56

Weryfikacja zwrotu VAT a jego zaliczenie na poczet zobowiązań podatkowych

16/59

Wynajem samochodu za granicą - obowiązek zapłaty akcyzy w świetle wyjaśnień KIS

25/51

Zakres informacji przekazywanych osobom, których dane są przetwarzane
Zamiana nieruchomości między członkami najbliższej rodziny a PCC - odpowiedź na zapytanie poselskie

Zbiorcze ujmowanie sprzedaży w JPK_VAT

9/53
29/53

7/54

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych do PUODO

10/57

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych według RODO

10/56

Zmiana podmiotu prowadzącego dokumentację rachunkową w CEIDG

29/52

Zmiany w zakresie wpłat na PFRON obowiązujące od 1 października 2018 r.

27/51

9. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Błędne dane w druku ZUS ZCNA
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Brak wypłaty pensji z etatu a składki z prowadzonej działalności

9/59

Czy od dodatku za rozłąkę z tytułu oddelegowania naliczać składki ZUS? - interpretacja ZUS

18/63

Data i kod wyrejestrowania zleceniobiorcy z ubezpieczeń w ZUS

27/56

Data wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZCNA

29/57

Data zgłoszenia pracownika w ZUS, gdy umowę zawarto w niedzielę

22/57

Dla zastosowania ulgi w składkach na FP i FGŚP istotna jest data ukończenia 55/60 lat

14/64

Dofinansowanie pracodawcy do czynszu najmu pojazdu dla pracownika a ZUS
Do liczby ubezpieczonych podanej w ZUS DRA wlicza się chorującego pracownika

Doradca płatnika składek w ZUS

4/59
32/57

6/66

Egzekucja należności z zasiłku chorobowego

18/67

FP i FGŚP od kwoty ekwiwalentu za urlop dla niepełnoetatowca

26/55

Formularz ZUS IWA za 2017 r.

1/61

Fundusz Pracy od premii wypłaconej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim

23/60

Gdy termin zapłaty składek ZUS przypadał w dzień wolny

18/66

Informacja do KRUS o wysokości podatku dochodowego z działalności za 2017 r.

15/56

Informacja od pracownika o kwocie przekroczenia podstawy wymiaru składek

35/60

Informacja roczna o naliczonych składkach za 2017 r.

6/66

Informacje niezbędne do przekazania do ZUS informacji ZUS IWA za 2017 r.

3/58

Jak liczyć okres "małego" ZUS-u po "uldze na start"?

14/62

Kary umowne potrącane z wynagrodzenia zleceniobiorcy - interpretacja ZUS

24/54

Kiedy wynagrodzenie wliczane do podstawy wymiaru zasiłków podlega uzupełnieniu?

11/57

Kod tytułu ubezpieczenia dla pracownika w ZUS RCA

5/57

Kod tytułu ubezpieczenia w ZUS RCA dla ponownie zatrudnionego pracownika

9/58

Korekta błędnej daty zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS

14/65

Korekta podstawy wymiaru składek a zapłata odsetek za zwłokę

31/61

Liczba ubezpieczonych w ZUS DRA (pytania z forum internetowego - www.forum.gofin.pl)

9/56

Miesięczna granica podstawy wymiaru dobrowolnej składki chorobowej

1/61

Nagroda jednorazowa w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego

26/57

Nagroda lojalnościowa wypłacana co 2 lata w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

30/59

Nagroda wypłacana co trzy lata w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

13/61

Nieprawidłowe wykorzystywanie przez pracownika zwolnienia od pracy

25/56

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia są uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych

22/59

Nowy raport informacyjny ZUS RIA od 1 stycznia 2019 r.

34/57
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Obliczanie wynagrodzenia chorobowego w razie kolejnego zatrudnienia u tego samego pracodawcy

17/59

Obliczanie zasiłku, gdy zleceniobiorca zachorował przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia

20/58

Obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po wypadku przy pracy

34/61

Obliczanie zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu ubezpieczenia wypadkowego

28/57

Obniżenie wieku emerytalnego a obowiązek pracodawcy przygotowania i złożenia za pracownika wniosku o emeryturę

6/68

Obowiązek przekazania do ZUS druku ZUS ZSWA

8/65

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2019/2020

32/59

Od 1 kwietnia br. obowiązują nowe wysokości składki wypadkowej

10/60

Odszkodowanie wypłacone z tytułu umowy o zakazie konkurencji a składki ZUS

8/67

Opieka nad chorym dzieckiem w czasie pobierania zasiłku chorobowego

12/68

Oskładkowanie wartości świadczeń oferowanych pracownikom z dopłatą pracodawcy

16/62

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej przedsiębiorcy - wyrok TK

36/57

Podstawa wymiaru zasiłków, gdy w jednym z miesięcy wystąpił urlop wypoczynkowy

5/60

Podwyższenie podstawy wymiaru składki chorobowej przedsiębiorcy

16/63

Praca wykonywana na terenie Polski przez cudzoziemca a ubezpieczenia ZUS

13/60

Przystąpienie do spółki cywilnej, w której była świadczona praca a ulga na start - interpretacja ZUS

26/52

Przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego w trakcie miesiąca

35/59

Rozliczenie wynagrodzenia z umowy o dzieło w trakcie trwania umowy o pracę

33/59

Składka chorobowa zleceniobiorcy za niepełny miesiąc podlegania temu ubezpieczeniu

12/66

Składka na FEP za kierowcę samochodu ciężarowego

5/59

Składka na FGŚP za skierowanego zatrudnionego bezrobotnego

7/58

Składka na Fundusz Pracy od wynagrodzenia zleceniobiorcy

16/61

Składka na Fundusz Pracy za zleceniobiorcę zatrudnionego na etacie

28/56

Składki ZUS od dodatkowego przychodu uzyskanego przez członka zarządu spółki - interpretacja ZUS

27/55

Składki ZUS od dopłat do zimowiska dzieci pracowników
Składki ZUS od dwóch umów zlecenia zawartych z tym samym zleceniobiorcą - interpretacja ZUS

Składki ZUS od kwoty odszkodowania wypłaconego po ustaniu zatrudnienia

2/61
31/59

3/60

Składki ZUS od nagród rocznych wypłaconych pracownikom w grudniu 2018 r.

36/58

Składki ZUS od wartości pakietu medycznego dla pracownika

17/57

Składki ZUS od wartości wypłaconych pracownikom napiwków

34/60

Składki ZUS od wartości zapomogi żywieniowej przyznanej pracownikom

13/59

Składki ZUS po podjęciu kolejnej działalności, gdy wcześniejsza działalność była prowadzona za granicą
Składki ZUS za małżonkę przedsiębiorcy zatrudnioną na zleceniu - interpretacja ZUS
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Składki ZUS zleceniobiorcy z miesięcznym limitem składki chorobowej

26/53

Składki na FP i FGŚP za pracę wykonywaną przez niepełny miesiąc

24/55

Składki od stypendiów wypłacanych studentom

21/60

Składki przedsiębiorcy przy niepłatnym zwolnieniu lekarskim ze stosunku pracy - interpretacja ZUS

25/54

Składki w ZUS od umów zlecenia o takim samym zakresie prac

18/64

Składki za pracownika będącego obywatelem Niemiec

23/59

Sposób ustalenia okresu trwania nowej ulgi na start dla przedsiębiorcy

13/57

Spółka z o.o. nie opłaca składek ZUS za jej wspólników

20/54

Ubezpieczenia i składki od wynagrodzenia osoby pełniącej funkcję w zarządzie spółki i zatrudnionej w niej na etacie

21/58

Ubezpieczenia przedsiębiorcy - osoby fizycznej - w ZUS w okresie zawieszenia działalności

17/55

Ubezpieczenia w ZUS dla osoby współpracującej po ustaleniu prawa do renty

19/54

Udzielenie pracownikowi urlopu a składki ZUS z tytułu wykonywanego zlecenia

33/57

Ulga na start dla przedsiębiorcy wykonującego usługi na rzecz byłego zleceniodawcy

15/57

Umowa zlecenia w czasie ulgi na start a ubezpieczenia w ZUS

28/54

Umowa zlecenia wykonywana na rzecz komandytariusza a ZUS

24/57

Umowa zlecenia z przyszłym studentem

17/58

Umowa zlecenia z uczniem/studentem cudzoziemcem

19/56

Umowa zlecenia zawarta z pracownicą przebywającą na urlopie macierzyńskim - jakie ubezpieczenia w ZUS?

12/64

Urlop wypoczynkowy w trakcie zwolnienia lekarskiego a składki ZUS
Ustalanie podstawy wymiaru i obliczanie wysokości świadczenia rehabilitacyjnego

Ustalenie podstawy wymiaru świadczenia chorobowego po ponownym zatrudnieniu u tego samego pracodawcy

7/57
23/61

9/60

Uwzględnianie w podstawie wymiaru zasiłków premii kwartalnych

25/58

Uzupełnianie nagrody rocznej wliczanej do podstawy wymiaru zasiłków

29/58

Uzupełnianie zmiennej premii wliczanej do podstawy wymiaru zasiłków

15/59

Wiek pracownika nie wpływa na ustalenie obowiązku jego ubezpieczeń w ZUS

27/57

Wliczanie nagród kwartalnych do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w przypadku opóźnienia w ich wypłacie

33/60

Wpływ terminu wypłaty rocznego składnika wynagrodzenia na ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego

24/58

Współpraca z małżonkiem będącym równocześnie członkiem rady nadzorczej w spółce kapitałowej

20/57

Wykazanie okresu opieki na dziecko w raportach ZUS

36/59

Wynagrodzenie za czas choroby, gdy zwolnienie lekarskie zostało dostarczone po wypłacie wynagrodzenia za pracę

10/65

Wynagrodzenie za pracę wypłacone zaliczkowo a podstawa wymiaru świadczenia chorobowego

14/66

Wypłata odprawy emerytalnej pracownikowi z dwóch zakładów pracy a ZUS

31/60

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego, gdy pracownik podjął pracę po wykorzystaniu okresu zasiłkowego

16/65

Wyrównanie świadczenia rehabilitacyjnego do wykazania w drukach ZUS

30/58
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Wyższe składki ZUS w 2019 r. z powodu wzrostu prognozowanego wynagrodzenia

30/55

ZUS od rekompensaty dla pracowników za likwidację ulgi w opłacie za energię elektryczną

22/58

ZUS od wynagrodzenia członka zarządu z tytułu wykonywania usług doradczych

10/63

ZUS od zlecenia zawartego przez studenta z własnym pracodawcą

25/55

ZUS od zwrotu kosztów odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego

20/55

ZUS osoby współpracującej po przyznaniu jej prawa do renty

11/56

ZUS po wzroście kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2019 r.

29/56

ZUS z działalności gospodarczej rozpoczętej przez osobę zatrudnioną w spółce z o.o.

21/61

Zasiłek dla zleceniobiorcy, który zachorował przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca ubezpieczenia

8/69

Zasiłek macierzyński dla ojca dziecka po rozwiązaniu umowy o pracę w trakcie urlopu ojcowskiego

27/58

Zasiłek opiekuńczy z tytułu opieki nad chorym niepełnosprawnym dzieckiem

21/62

Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad chorym dzieckiem dla pracownicy, której mąż jest rencistą

4/60

Zasiłek z tytułu opieki nad chorym dzieckiem sprawowanej w czasie jego pobytu w szpitalu

26/58

Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

12/67

Zmiana stanowiska pracy pracownika a wyrejestrowanie z ubezpieczeń w ZUS

11/55

Zmiana wysokości podstawy wymiaru i składki zdrowotnej dla osób korzystających z urlopu wychowawczego

32/56

Zmiany w zasadach rozliczania i finansowania składek ZUS

2/59

Znana jest już wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2018 r.

4/57

Zniesienie rocznego limitu podstawy wymiaru składek od 2019 r.

1/60

Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

19/55

10. Prawo pracy
Badania lekarskie oraz szkolenie bhp po przeniesieniu pracownika na inne stanowisko

29/63

Badania profilaktyczne pracowników wykonane w jednostce nieposiadającej umowy z pracodawcą

23/63

Brak umowy szkoleniowej a możliwość dochodzenia zwrotu kosztów szkolenia

17/63

Brak zaświadczenia z zakładu pracy żony pracownika a możliwość skorzystania ze zwolnienia na dziecko do lat 14

35/66

Choroba lub urlop a ryczałt za nadgodziny

24/62

Czas pracy pracownika zatrudnionego w podmiocie leczniczym

18/72

Czas pracy pracowników niepełnoetatowych w 2019 r.

31/62

Czy pobyt dziecka w szpitalu umożliwia przerwanie urlopu rodzicielskiego?

24/61

Czy pracodawca musi udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie wychowawczym?

11/58

Czy wysokość wczasów pod gruszą może być uzależniona od wymiaru czasu pracy?

18/69

Czy z tytułu udziału w polowaniu pracownikowi przysługuje dzień wolny?

13/65

Czy za zgodą pracownika można dokonać zaliczkowej wypłaty wynagrodzeń?

23/66

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

Str. 40 z 50

Dłuższa delegacja a zwrot kosztów przejazdu do miejsca zamieszkania w dni wolne od pracy

16/69

Dodatek za nadgodziny dla pracowników samorządowych w planie finansowym

16/70

Dofinansowanie wypoczynku dziecka pracownika ze środków ZFŚS

6/71

Dopuszczalność zawarcia umowy o pracę z córką

25/63

Ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego na część etatu

10/69

Informacja o urlopach z tytułu rodzicielstwa i odprawie emerytalnej w treści świadectwa pracy

32/62

Jak ustalić nagrodę jubileuszową dla pracownika gminnego domu kultury?

34/66

Jak ustalić wynagrodzenie za okres zwolnienia dla pracownika wezwanego do sądu?

8/72

Kontynuowanie zatrudnienia po ukończeniu przez ucznia kształcenia zawodowego

3/65

Krótsze okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej i jej elektronizacja

33/64

Nadpłata ryczałtu na jazdy lokalne z winy pracownika

15/63

Napoje profilaktyczne i ochrona przed upałami w okresie letnim

20/63

Negatywny wynik badania kontrolnego - co z pracownikiem?

12/73

Nie trzeba usuwać z akt osobowych danych nadmiarowych, pobranych zgodnie z prawem - stanowisko MRPiPS

21/64

Nowe zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia dla nauczyciela

4/61

Obliczanie wymiaru czasu pracy pracowników medycznych w 2019 r.

35/64

Obliczenie wynagrodzenia miesięcznego po zmianie etatu i pensji

16/67

Obowiązek wskazania kryteriów doboru do zwolnienia

19/60

Obowiązek wypłaty diety przy delegowaniu pracownika

13/62

Odbiór czasu wolnego za nadgodziny a gwarancja minimalnego wynagrodzenia za pracę
Odprowadzenie I raty odpisu na ZFŚS

Odszkodowanie dla byłego pracownika za nieterminowe wydanie świadectwa pracy
Odszkodowanie w razie rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem prawa

6/69
15/60

7/61
17/60

Podjęcie studiów przez pracownika - czy pracodawca musi opłacić czesne i udzielić zwolnień od pracy?

5/65

Podstawa wynagrodzenia urlopowego dla dyrektora placówki feryjnej

9/64

Podwyżka płac a obowiązek aneksowania umów o pracę

13/63

Postępowanie powypadkowe w razie wypadku zleceniobiorcy

10/70

Potrącenie wynagrodzenia nadpłaconego z winy pracodawcy

32/65

Praca w niedziele i święta w placówkach handlowych w 2018 r.
Pracodawca nie może zmusić pracownika do założenia konta

Prawo do odprawy emerytalnej w razie zawieszenia wypłaty emerytury
Prawo do urlopu dodatkowego i jego wymiar w razie przerwy w niepełnosprawności

Profilaktyczne badania kontrolne kierowcy zawodowego
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Przechowywanie w aktach osobowych danych, do pobierania których nie ma już podstawy

28/58

Przedłużona ochrona przedemerytalna w okresie przejściowym

14/67

Przekazanie pracownikowi terenowemu służbowego telefonu i netbooka

8/74

Przekształcenie umowy na czas określony w związku z upływem limitu 33 miesięcy

26/59

Przerwa między umowami okresowymi a obowiązek wystawienia świadectwa pracy

20/61

Przesłanki zawarcia umowy zlecenia i termin wypłaty wynagrodzenia

24/59

Przesunięcie terminu urlopu z inicjatywy pracodawcy

22/63

Przy chorobie spowodowanej wypadkiem przy pracy obowiązuje dłuższy okres ochronny

33/66

Przyznanie renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy a rozwiązanie umowy o pracę

21/66

Rezygnacja z ZFŚS przez pracodawców niezobowiązanych do jego tworzenia

2/64

Rozliczenie czasu pracy przy przejściu z czasu letniego na zimowy

31/64

Rozliczenie ponadwymiarowej pracy między dobami pracowniczymi

29/59

Rozwiązanie umowy o pracę w trakcie miesiąca a wynagrodzenie za pracę

12/69

Rozwiązanie umowy z powodu choroby z pracownikiem posiadającym krótki staż zakładowy

28/62

Skierowanie pracownika na studia - potwierdzenie udziału w zajęciach oraz wynagrodzenie za okres zwolnienia

31/66

Sporządzanie listy obecności w świetle nowych zasad ochrony danych osobowych

20/60

Stanowisko pracy oraz badania dla pracownika wracającego ze świadczenia rehabilitacyjnego

6/72

Stosowanie kryterium socjalnego przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS

36/60

Świadczenie pracy w handlu w niedzielę przez właściciela i prokurenta

17/62

Świadczenie urlopowe z tytułu urlopu przypadającego na przełomie roku

4/64

Termin odprowadzenia II raty odpisu na ZFŚS i udzielenia zaległego urlopu

26/62

Udzielanie urlopu po zmianie wymiaru czasu pracy

29/61

Udzielenie dwóch dni opieki przy zatrudnieniu na 1/4 etatu

19/59

Umowa cywilnoprawna lub praca samego właściciela a zakaz handlu w niedziele i święta

21/65

Umowa na zastępstwo a badania i świadczenia bhp

9/65

Umowa zlecenia płatna jednorazowo - jak ustalić wysokość wynagrodzenia?

18/70

Uregulowanie warunków wypłaty diety kierowcom w transporcie międzynarodowym

34/64

Ustalanie kwoty wolnej od potrąceń przy umowie zlecenia

28/60

Ustalanie przekroczeń średniotygodniowej normy czasu pracy

9/61

Ustalanie uprawnień przysługujących za poprzedni rok kalendarzowy

2/65

Ustalanie wymiaru czasu pracy pracowników niepełnosprawnych w 2019 r.

33/63

Ustalanie wymiaru czasu pracy w 2019 r.

30/61

Warunki objęcia pracowników współodpowiedzialnością materialną

16/66
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Warunki przejęcia urlopu macierzyńskiego przez ojca dziecka

26/60

Warunki wynagradzania pracowników samorządowych

27/59

Wczasy pod gruszą dla emeryta zatrudnionego w innej firmie

22/62

Wliczanie premii uznaniowej i regulaminowej do podstawy świadczeń pracowniczych

5/63

Wpływ wprowadzenia święta 12 listopada 2018 r. na wymiar czasu pracy i inne wskaźniki

34/62

Wykazanie urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu w świadectwie pracy

14/69

Wykonywanie czynności porządkowych i nadzorczych w ramach umowy zlecenia

3/63

Wymiar czasu pracy pracowników medycznych w 2018 r.

2/62

Wymiar i udzielanie urlopu pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy

23/64

Wymóg uzgodnienia regulaminu wynagradzania ze związkami zawodowymi - wyrok TK

30/63

Wynagrodzenie przestojowe w razie ewakuacji zakładu pracy

12/71

Wynagrodzenie urlopowe po urlopie macierzyńskim poprzedzonym długą chorobą

25/61

Wynagrodzenie za część miesiąca, w którym wypracowano pełny wymiar czasu pracy

27/61

Wynagrodzenie za urlop po podwyżce stawki godzinowej

8/70

Wypadek pracownika na urlopie ojcowskim - co z niewykorzystaną częścią urlopu?

11/61

Wypłata wynagrodzenia na konto pracownika i inne zmiany przepisów od 2019 r.

35/62

Wypowiedzenie umowy na czas określony pracownikowi objętemu ochroną przedemerytalną

7/63

Wypowiedzenie umowy na czas określony zgodnie z przepisami przejściowymi

30/64

Wysokość dodatków za pracę w nocy obowiązująca w 2019 r.

32/60

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2018 r.

3/61

Wysokość kwot wolnych od potrąceń w 2019 r.

36/61

Wysokość odpisów na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2018 r.
Wysokość odprawy emerytalnej dla pracownika otrzymującego premie kwartalne

Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta oraz wyjątki od zakazu

5/61
32/64

7/59

Zakaz pracy w handlu w niedziele i święta w interpretacjach urzędowych

10/67

Zaległy urlop wypoczynkowy a prawo do "wczasów pod gruszą"

36/63

Zapewnienie odzieży i obuwia roboczego dla pracowników terenowych

22/60

Zasady ustalania odprawy wynikającej z ustawy o zwolnieniach grupowych

28/63

Zaświadczenie o niekaralności dla kandydata na stanowisko kasjera

25/59

Zatrudnienie w trakcie roku kalendarzowego a prawo do trzynastki

4/62

Zmiana przedziału godzinowego niedzieli dla pracowników handlu

14/71

Zmiana warunków zatrudnienia pracownika powracającego z urlopu wychowawczego

15/62

Zniszczenie laptopa samowolnie zabranego do domu przez pracownika - co z odszkodowaniem dla pracodawcy?

26/63
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Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - wymogi formalne i wynagrodzenie

27/62

11. Rachunkowość
Amortyzacja i koszty mediów a koszt wytworzenia produktów

10/80

Bieżąca wycena operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych

26/69

Bieżące rozliczenie różnic kursowych a obowiązek bilansowej wyceny rachunku walutowego

16/77

Błąd rachunkowy wykryty po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.

29/75

Błędy ujawnione w roku bieżącym a dotyczące lat ubiegłych

15/75

Brak odpisu aktualizującego wartość należności a zmiana sporządzonego sprawozdania finansowego

18/81

Czy polisa ubezpieczeniowa może zostać jednorazowo odniesiona w koszty?

24/72

Czy remont środka trwałego należy rozliczać za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych czynnych?

12/76

Czy rezerwy na odprawy emerytalne muszą być tworzone przez wszystkie jednostki?

14/78

Czy spółdzielnia może być jednostką dominującą?

24/70

Czy wydatki na elektroniczny podpis kwalifikowany należy rozliczać w czasie?

17/72

Data elektronicznego podpisu sprawozdania z badania biegłego rewidenta - wyjaśnienie MF

33/74

Data zapisu księgowego a data księgowania

18/77

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2019 r. a obowiązek informacyjny wobec urzędu skarbowego

35/68

Dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pracowników

26/67

Dotacje otrzymane na remonty oraz budowę środka trwałego

16/72

Dwuletnia umowa o badanie sprawozdania finansowego a brak ustawowego obowiązku badania

33/68

Działalność nierejestrowa a prowadzenie ksiąg rachunkowych

24/69

Elektroniczne wersje sprawozdań oraz podpisów obowiązują już od 1 października 2018 r.

28/65

Ewidencja księgowa opłaty za korzystanie ze środowiska za 2017 r.

11/75

Ewidencja księgowa rocznej korekty VAT naliczonego

6/77

Ewidencja księgowa rozliczeń związanych z realizacją umowy faktoringu pełnego

31/71

Ewidencja księgowa wpłaty i rozliczenia zaliczki na poczet nabycia towarów lub usług

34/69

Ewidencja księgowa zapłaty za pomocą mechanizmu podzielonej płatności VAT

15/65

Ewidencja odpłatności oraz opłaty recyklingowej za plastikowe torby na zakupy sprzedawane klientom
Ewidencja przychodu oraz podatku z tytułu nieodpłatnych świadczeń

Ewidencja środków trwałych (sprzętu medycznego) w księgach rachunkowych SP ZOZ

4/73
12/79

8/82

Ewidencja ujawnionych środków trwałych w księgach rachunkowych spółki z o.o.

32/74

Ewidencja usług administrowania nieruchomościami

24/71

Ewidencja wyposażenia u prowadzących księgi rachunkowe

26/73

Ewidencja zwrotu akcyzy w związku z dokonaniem WDT
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Ewidencja zwrotu refundacji do urzędu pracy

18/79

Faktura dotycząca nabycia usług wykonanych w poprzednich miesiącach

36/71

Faktura od dostawcy krajowego wyrażona w walucie obcej

24/64

Faktury podwykonawcy w księgach rachunkowych

24/67

Faktury za zakup paliwa opłaconego kartami

6/83

Fundusz nagród w związkach spółek wodnych

35/74

Inwentaryzacja przeprowadzana raz w ciągu 4 lat

32/67

Inwentaryzacja składników majątku znajdujących się na terenie strzeżonym dokonana w trakcie roku

25/67

Inwentaryzacja w jednoosobowej spółce z o.o.

13/71

Jak klasyfikować umowy długoterminowe dla celów bilansowych?

11/72

Jednostka dominująca oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe

22/73

Jednostka mikro w upadłości

22/72

Jednostki powiązane, gdy spółką dominującą jest zagraniczny podmiot

31/73

Kiedy osoba fizyczna może być jednostką mikro?
Kiedy wystawiana jest nota obciążeniowa?

6/81
21/73

Kierownik jednostki jako osoba uprawniona do zawierania umów

3/75

Kompensata rozrachunków z jednostką będącą dostawcą i odbiorcą

4/74

Korekta błędów ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 r.

22/69

Korekta przychodów i kosztów z 2017 r. w związku ze zwrotem towaru dokonanym w 2018 r.

19/65

Korekta roczna odpisu na ZFŚS w księgach rachunkowych

2/73

Koszty działalności produkcyjnej w jednostce ewidencjonującej koszty na kontach zespołu 4 i 5

28/73

Koszty naprawy oraz przebudowy pojazdów w jednostce handlowej

10/77

Koszty podróży służbowej a rezygnacja z odliczenia VAT

7/70

Koszty produkcji a wstępna opłata leasingowa i koszty pracownicze

16/82

Koszty promocji na przełomie roku w księgach rachunkowych

10/76

Koszty zakupu materiałów rozliczanych za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów w bilansie

11/74

Koszty zakupu towarów w przypadku prowadzenia uproszczonej ewidencji zapasów

33/70

Księgi rachunkowe przedsiębiorcy będącego wspólnikiem spółki cywilnej

15/72

Księgowe dowody zastępcze - kiedy mogą być stosowane?

13/74

Kto podpisuje zgłoszenie dokumentów finansowych do KRS? - w świetle zmian wprowadzonych od 15 marca 2018 r.

14/72

Kto powinien podpisać roczne sprawozdanie finansowe jednostki?

8/75

Lokata walutowa - założenie i jej likwidacja

16/80

Mechanizm podzielonej płatności - ewidencja księgowa

20/73
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Moment powstania przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej

27/71

Nabycie udziałów w celu ich umorzenia - ustalenie wynagrodzenia oraz ewidencja księgowa

20/70

Nowe zasady sporządzania sprawozdań finansowych obowiązujące od 1 października 2018 r.

27/64

Obciążenie pracownika niedoborem surowców - ewidencja księgowa

30/72

Obowiązek badania sprawozdania finansowego osoby fizycznej prowadzącej kilka rodzajów działalności

9/74

Obowiązki kierownika jednostki związane z rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych

29/66

Obowiązki związane z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania finansowego

15/73

Od 1 października 2018 r. można rozpocząć czynności inwentaryzacyjne

28/67

Odpis aktualizujący oraz ulga na złe długi - ewidencja u wierzyciela

1/68

Odpis aktualizujący przeterminowane należności

6/73

Odpis aktualizujący w przypadku udzielenia pożyczki

15/75

Odpisanie w koszty należności przedawnionych

15/70

Odroczony podatek dochodowy w kolejnym roku obrotowym

14/73

Odsetki od kredytu naliczone na dzień bilansowy
Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia spłaty należności - ewidencja księgowa

Ogólny odpis aktualizujący należności
Okres przechowywania faktur dotyczących zakupu i budowy środków trwałych

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu za lata ubiegłe - ujęcie w księgach rachunkowych i w kosztach podatkowych

2/74
18/82

2/69
34/72

8/81

Opłaty za usługi wodne w samorządowej spółce z o.o.

36/74

Opłaty związane z podwyższeniem kapitału zakładowego

12/80

Osoby wyznaczone przez kierownika jednostki do przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych

34/67

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2017 r.

20/72

Ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

9/67

Ostatnia zaliczka na podatek dochodowy za 2017 r. wpłacana w 2018 r.

4/69

Otrzymanie decyzji w sprawie podatku od nieruchomości dotyczącego lat ubiegłych

35/72

Otrzymanie duplikatu faktury dotyczącego podmiotu przekształconego

27/74

Otrzymanie rabatu pośredniego - ujęcie w księgach rachunkowych
Parametry uwzględniane przy ustalaniu poziomu istotności

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

2/71
22/68

3/69

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego w jednostce posiadającej wieloosobowy zarząd

31/70

Podpisanie umowy o dobrowolne badanie sprawozdania finansowego

30/74

Podział wyniku finansowego w spółce z o.o. - wypłata dywidendy

15/67

Podział zysku w SP ZOZ - wyjaśnienie MF

10/81
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Pokrycie straty bilansowej spółki z o.o. za 2017 r. z utworzonego w latach ubiegłych kapitału rezerwowego

16/78

Pokrycie straty bilansowej z kapitału zapasowego utworzonego z kapitału z aktualizacji środków trwałych

31/74

Pokrycie straty bilansowej za 2017 r. w drodze wniesienia dopłat

19/62

Pokrycie straty w spółkach osobowych

24/73

Pokrycie straty z funduszu wydzielonego

21/74

Powrót do zawodu biegłego rewidenta po skreśleniu z listy jednak nie zawsze będzie prosty

2/72

Premia pieniężna za przedłużenie umowy najmu - ujęcie przychodów w księgach rachunkowych najemcy

33/73

Projekt zmian w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

33/75

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę jawną rozpoczynającą działalność

30/73

Przekazanie pracownikom bonów towarowych sfinansowanych z ZFŚS

11/74

Przekazanie sprawozdania finansowego za 2017 r. do KRS i urzędu skarbowego

20/64

Przekazanie wyrobów gotowych na cele reklamy

24/74

Przekwalifikowanie gruntu do inwestycji w nieruchomości - wycena i ujęcie bilansowe

17/74

Przeznaczenie zysku netto na zwiększenie ZFŚS

20/68

Rabat otrzymany po przyjęciu towarów do magazynu

29/72

Rabat otrzymany w 2018 r., dotyczący zakupów dokonanych w 2017 r.

6/82

Refundacja kosztów wynagrodzeń oraz składek ZUS pracowników na przełomie roku

35/69

Rezygnacja z tworzenia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego

15/74

Rezygnacja ze sporządzenia sprawozdania z działalności

6/83

Rozliczanie skutków zdarzeń losowych - ewidencja kosztów i przychodów

21/67

Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych

32/73

Rozliczenie kosztów windykacji należności dokonanej przez obcy podmiot

2/70

Rozliczenie reklamacji towarów

5/75

Rozliczenie rozrachunków przejętych w efekcie zamknięcia zagranicznego oddziału

Rozliczenie różnic kursowych z wyceny bilansowej

14/76

9/70

Rozliczenie w czasie kosztów przygotowania nowej produkcji

23/74

Rozłożenie zaległości podatkowych na raty oraz opłata prolongacyjna w księgach rachunkowych

32/68

Rozwiązanie odpisów aktualizujących należności

24/75

Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.

36/72

Skutki bilansowe i podatkowe otrzymania odszkodowania komunikacyjnego

7/64

Spłata i umorzenie należności, na które utworzono odpisy aktualizujące

32/70

Sporządzenie dowodu zastępczego, gdy podatnik nie uzyskał faktury zakupu

34/71

Spółka dominująca oraz jednostki zależne jako podmioty powiązane

25/74
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Spółka z o.o. uznana za małą jednostkę a możliwość stosowania nowych uproszczeń - od 1 stycznia 2019 r.

36/69

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej w pytaniach i odpowiedziach

29/64

Sprawozdawczość finansowa stowarzyszeń - po zmianach

12/82

Sprzedaż firmowego samochodu a rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC i AC

13/68

Sprzedaż oraz likwidacja towarów objętych odpisem aktualizującym ich wartość

21/69

Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania gruntu otrzymanego nieodpłatnie
Sprzedaż wysyłkowa "za pobraniem", gdy paragon fiskalny wystawiono przed dostawą towaru

Szkoda w składnikach majątku na przełomie roku - ujęcie w księgach rachunkowych i skutki podatkowe

1/70
22/65

5/73

Średnioroczne zatrudnienie a obowiązek badania sprawozdania finansowego

27/73

Śródroczny podział zysku dokonany w spółce z o.o.

20/74

Termin inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji

1/67

Termin inwentaryzacji przypadający na ostatni dzień roku obrotowego

2/66

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji drogą porównania i weryfikacji

30/66

Termin złożenia zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2017 r. do KRS oraz urzędu skarbowego

13/66

Tworzenie i rozwiązywanie odpisów aktualizujących oraz ich wykazanie w rachunku zysków i strat

11/70

Typy kont księgowych na potrzeby JPK_KR

23/67

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego w 2018 r.

3/71

Udokumentowanie przyjęcia produktów do magazynu

6/80

Ujęcie księgowe zawarcia kontraktu forward na zakup waluty

26/70

Ujęcie przychodu z tytułu dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca

17/65

Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych i wynagrodzeń finansowanych dotacją

25/69

Ujęcie w księgach rachunkowych faktur kosztowych za 2017 r. wystawionych w 2018 r.

5/70

Ujęcie w księgach rachunkowych materiałów/towarów otrzymanych gratisowo

27/68

Ujęcie w księgach rachunkowych niedoborów i nadwyżek stwierdzonych podczas inwentaryzacji

36/64

Ujęcie w księgach rachunkowych rozliczenia inwentaryzacji dokonanej w 2018 r., a dotyczącej 2017 r.

9/69

Ujęcie zaliczki na dostawę towaru w księgach rachunkowych

20/74

Umorzenie odsetek za zwłokę w zapłacie dokonane przez zagranicznego dostawcę

23/71

Uproszczenia przy rozliczaniu umów leasingu zawartych w latach ubiegłych

7/68

Uproszczenia w rachunkowości w 2018 r.

4/66

Uproszczone sprawozdanie finansowe za 2017 r. w przypadku przekroczenia ustawowych progów

8/76

Usługi telekomunikacyjne - rozliczenie podatkowe i ujęcie bilansowe

7/74

Ustalenie i rozliczenie różnic kursowych przy nabyciu zagranicznej usługi

30/68

Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego za 2018 r. w jednostce prowadzącej kantor

34/74
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Utworzenie rezerwy na koszty odszkodowania oraz postępowania sądowego

33/71

Uzyskanie pożyczki oraz jej spłata w księgach rachunkowych

35/71

VAT od zakupu usług kontrahentów mających siedzibę poza terytorium Polski - w księgach rachunkowych

17/67

W jakiej walucie należy sporządzać sprawozdania finansowe?

28/74

Warunkowa decyzja o stosowaniu uproszczeń dla jednostek mikro lub małych

21/72

Według jakiego załącznika mogą być sporządzane sprawozdania finansowe stowarzyszeń za 2017 r.?

19/72

Wybór wzoru sprawozdania finansowego za 2017 r. w zależności od typu i statusu jednostki

5/66

Wycena bilansowa należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej

4/71

Wycena nadwyżek inwentaryzacyjnych

3/67

Wydatki na uzyskanie pozwolenia na przewóz drogowy

9/73

Wymogi wykształcenia stawiane kandydatom na głównych księgowych

7/71

Wymóg stosowania języka polskiego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku

23/70

2/75

Wypłata świadczenia urlopowego - ewidencja księgowa, PIT oraz składki ZUS

23/68

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 r. a wartość nierozliczonych prac rozwojowych

28/71

Zakup materiałów w jednostce prowadzącej działalność deweloperską
Zakup usług ubezpieczeniowych dokonany w 2017 r., a dotyczący 2018 r.

1/73
10/75

Zakup wierzytelności dochodzonej na drodze sądowej

6/78

Zaliczka na poczet dywidendy w bilansie

5/70

Zaliczka otrzymana w grudniu 2017 r. dotycząca dostaw realizowanych w 2018 r.

8/79

Zaliczki wypłacone wspólnikom spółki cywilnej na poczet zysku

24/74

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w celu sporządzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

11/73

Zaokrąglenie danych liczbowych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

9/68

Zapomogi pieniężne wypłacane ze środków obrotowych oraz ZFŚS w 2018 r.

25/64

Zarachowanie do kosztów wydatków na montaż sprzedanych wyrobów

25/72

Zasady ewidencji opłaty wodnej w księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego

14/81

Zasady i okresy archiwizacji dokumentów księgowych

26/65

Zastosowanie u wierzyciela ulgi na złe długi

20/75

Zawarcie i rozwiązanie dwuletniej umowy o badanie sprawozdania finansowego z biegłym rewidentem

19/74

Zawarcie umowy o badanie sprawozdania finansowego za 2018 r.

29/69

Zawieszenie wykonywania zawodu biegłego rewidenta

1/75

Zbycie udziałów pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.

2/75

Zdarzenia po dniu bilansowym - ujęcie w księgach i wykazanie w sprawozdaniu finansowym
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Złożenie do KRS sprawozdania finansowego sporządzonego w wersji papierowej przed 1 października 2018 r.

31/68

Złożenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia do KRS

19/73

Zmiana metody wyceny towarów

11/66

Zmiana niezatwierdzonego sprawozdania finansowego za 2017 r. w przypadku postawienia jednostki w stan upadłości

19/70

Zmiana stanu produktów w jednostce prowadzącej tylko konta zespołu 4

17/70

Zmiana systemu finansowo-księgowego w ciągu roku obrotowego

12/74

Zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych za 2017 r.

11/63

Zwrot przelewu w związku z błędnym numerem rachunku bankowego odbiorcy

13/73

Zwrot w 2018 r. towarów sprzedanych w 2017 r.
Zysk netto sp. z o.o. przeznaczony na podwyższenie kapitału zapasowego a następnie kapitału zakładowego
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