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SPIS TREŚCI
Przegląd Podatku Dochodowego

za 2018 r.
1. Temat numeru

2. Zmiany przepisów prawnych

3. PIT i CIT 2017 r. - rozliczenie roczne

4. Przychody i koszty w firmie

5. Rozliczanie podatku przez płatnika

6. Majątek trwały

7. Vademecum przedsiębiorcy

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

9. Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe

10. Inne zagadnienia podatkowe

11. Czytelnicy pytają

12. Terminarz podatnika i płatnika

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

Przykładowo: 15/4 - to czwarta strona w wydaniu nr 15 z 2018 r.

#PIT i CIT 2017 r. - rozliczenie roczne
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl
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1. Temat numeru
50% koszty tylko dla twórców ujętych w katalogu 11/17

Badanie techniczne samochodu przeprowadzane dla potrzeb jednorazowej amortyzacji 1/12

Danina solidarnościowa - nowy podatek 24/12

Do 31 grudnia 2018 r. należy zawiadomić o rezygnacji z ustalania różnic kursowych metodą bilansową 24/14

Dochody nierezydenta uwzględniane przy uldze na jedno dziecko - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 17/10

Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników i członków ich rodzin 13/4

Dokonywanie płatności za pośrednictwem komornika z pominięciem rachunku płatniczego - odpowiedź MF na pytanie naszego
Wydawnictwa 20/12

Działalność w mieszkaniu 1/14

Działania podatnika podejmowane w celu minimalizacji straty a koszty uzyskania przychodów 12/4

Jednorazowa wartość transakcji przy umowach zawartych na czas nieokreślony - zmiana stanowiska 15/12

Korekta przychodu z tytułu przekazania opłaty recyklingowej przez ryczałtowca 3/11

Korzystne dla firmy rozliczanie wydatków inwestycyjnych 15/4

Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru, to nie koszty bezpośrednio związane z przychodem 8/9

Koszty dojazdów na posiedzenia rady nadzorczej 7/11

Koszty i przychody w podatkowej księdze z tytułu obrotu "foliówkami" 4/8

Koszty podatkowe z tytułu amortyzacji składników majątku objętych w ramach spadku lub darowizny 6/11

Koszty zabezpieczenia spłaty kredytu 11/16

Kurs waluty właściwy do przeliczenia na złote zaliczki na poczet nabycia środka trwałego wpłaconej w walucie obcej 6/12

Limit 100 tys. zł dla przychodów z najmu dotyczy łącznie obojga małżonków niezależnie od małżeńskiego ustroju majątkowego 5/10

Limitowanie kosztów usług niematerialnych i praw - szczegółowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 11/4

Limitowanie kosztów związanych z nabyciem niektórych usług niematerialnych 8/4

Limity na 2019 r. dla podatników PIT i CIT 20/9

Minimalny podatek od budynków w leasingu 16/13

Minister Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej - interpretacja ogólna 4/10

Moment kwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń z umów zlecenia 18/8

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów części odsetkowej raty leasingowej 7/10

Najciekawsze interpretacje z zakresu PIT i CIT wydane w 2017 r. 5/4

Najciekawsze orzeczenia z zakresu PIT i CIT wydane w 2017 r. 4/4

Najem nieruchomości związanych z działalnością gospodarczą - skutki podatkowe u wynajmującego i najemcy 10/4

Należności z praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie nie są przychodami z zysków kapitałowych 16/12

Nieodpłatne świadczenia jako firmowe przychody 18/4

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228436,50-koszty-tylko-dla-tworcow-ujetych-w-katalogu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228436,50-koszty-tylko-dla-tworcow-ujetych-w-katalogu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228436,50-koszty-tylko-dla-tworcow-ujetych-w-katalogu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4852,222600,badanie-techniczne-samochodu-przeprowadzane-dla-potrzeb.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4852,222600,badanie-techniczne-samochodu-przeprowadzane-dla-potrzeb.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4852,222600,badanie-techniczne-samochodu-przeprowadzane-dla-potrzeb.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5165,235883,danina-solidarnosciowa-nowy-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5165,235883,danina-solidarnosciowa-nowy-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5165,235883,danina-solidarnosciowa-nowy-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5165,235884,do-31-grudnia-2018-r-nalezy-zawiadomic-o-rezygnacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5165,235884,do-31-grudnia-2018-r-nalezy-zawiadomic-o-rezygnacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5165,235884,do-31-grudnia-2018-r-nalezy-zawiadomic-o-rezygnacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5075,231576,dochody-nierezydenta-uwzgledniane-przy-uldze-na-jedno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5075,231576,dochody-nierezydenta-uwzgledniane-przy-uldze-na-jedno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5075,231576,dochody-nierezydenta-uwzgledniane-przy-uldze-na-jedno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5028,229569,dofinansowanie-letniego-wypoczynku-pracownikow-i-czlonkow-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5028,229569,dofinansowanie-letniego-wypoczynku-pracownikow-i-czlonkow-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5028,229569,dofinansowanie-letniego-wypoczynku-pracownikow-i-czlonkow-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5115,233414,dokonywanie-platnosci-za-posrednictwem-komornika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5115,233414,dokonywanie-platnosci-za-posrednictwem-komornika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5115,233414,dokonywanie-platnosci-za-posrednictwem-komornika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5115,233414,dokonywanie-platnosci-za-posrednictwem-komornika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4852,222602,dzialalnosc-w-mieszkaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4852,222602,dzialalnosc-w-mieszkaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4852,222602,dzialalnosc-w-mieszkaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5014,229186,dzialania-podatnika-podejmowane-w-celu-minimalizacji-straty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5014,229186,dzialania-podatnika-podejmowane-w-celu-minimalizacji-straty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5014,229186,dzialania-podatnika-podejmowane-w-celu-minimalizacji-straty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5045,230531,jednorazowa-wartosc-transakcji-przy-umowach-zawartych-na-czas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5045,230531,jednorazowa-wartosc-transakcji-przy-umowach-zawartych-na-czas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5045,230531,jednorazowa-wartosc-transakcji-przy-umowach-zawartych-na-czas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4892,223881,korekta-przychodu-z-tytulu-przekazania-oplaty-recyklingowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4892,223881,korekta-przychodu-z-tytulu-przekazania-oplaty-recyklingowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4892,223881,korekta-przychodu-z-tytulu-przekazania-oplaty-recyklingowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5045,230525,korzystne-dla-firmy-rozliczanie-wydatkow-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5045,230525,korzystne-dla-firmy-rozliczanie-wydatkow-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5045,230525,korzystne-dla-firmy-rozliczanie-wydatkow-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4959,226873,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-nabyciem-towaru-to-nie-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4959,226873,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-nabyciem-towaru-to-nie-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4959,226873,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-nabyciem-towaru-to-nie-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4950,226140,koszty-dojazdow-na-posiedzenia-rady-nadzorczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4950,226140,koszty-dojazdow-na-posiedzenia-rady-nadzorczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4950,226140,koszty-dojazdow-na-posiedzenia-rady-nadzorczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224553,koszty-i-przychody-w-podatkowej-ksiedze-z-tytulu-obrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224553,koszty-i-przychody-w-podatkowej-ksiedze-z-tytulu-obrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224553,koszty-i-przychody-w-podatkowej-ksiedze-z-tytulu-obrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4934,225799,koszty-podatkowe-z-tytulu-amortyzacji-skladnikow-majatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4934,225799,koszty-podatkowe-z-tytulu-amortyzacji-skladnikow-majatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4934,225799,koszty-podatkowe-z-tytulu-amortyzacji-skladnikow-majatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228434,koszty-zabezpieczenia-splaty-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228434,koszty-zabezpieczenia-splaty-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228434,koszty-zabezpieczenia-splaty-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4934,225800,kurs-waluty-wlasciwy-do-przeliczenia-na-zlote-zaliczki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4934,225800,kurs-waluty-wlasciwy-do-przeliczenia-na-zlote-zaliczki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4934,225800,kurs-waluty-wlasciwy-do-przeliczenia-na-zlote-zaliczki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4924,225009,limit-100-tys-zl-dla-przychodow-z-najmu-dotyczy-lacznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4924,225009,limit-100-tys-zl-dla-przychodow-z-najmu-dotyczy-lacznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4924,225009,limit-100-tys-zl-dla-przychodow-z-najmu-dotyczy-lacznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228428,limitowanie-kosztow-uslug-niematerialnych-i-praw-szczegolowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228428,limitowanie-kosztow-uslug-niematerialnych-i-praw-szczegolowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5002,228428,limitowanie-kosztow-uslug-niematerialnych-i-praw-szczegolowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4959,226867,limitowanie-kosztow-zwiazanych-z-nabyciem-niektorych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4959,226867,limitowanie-kosztow-zwiazanych-z-nabyciem-niektorych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4959,226867,limitowanie-kosztow-zwiazanych-z-nabyciem-niektorych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5115,233401,limity-na-2019-r-dla-podatnikow-pit-i-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5115,233401,limity-na-2019-r-dla-podatnikow-pit-i-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5115,233401,limity-na-2019-r-dla-podatnikow-pit-i-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5059,231181,minimalny-podatek-od-budynkow-w-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5059,231181,minimalny-podatek-od-budynkow-w-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5059,231181,minimalny-podatek-od-budynkow-w-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224556,minister-finansow-wyjasnia-watpliwosci-zwiazane-z-obowiazkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224556,minister-finansow-wyjasnia-watpliwosci-zwiazane-z-obowiazkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224556,minister-finansow-wyjasnia-watpliwosci-zwiazane-z-obowiazkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5086,232279,moment-kwalifikowania-do-kosztow-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5086,232279,moment-kwalifikowania-do-kosztow-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5086,232279,moment-kwalifikowania-do-kosztow-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4950,226138,moment-ujecia-w-kosztach-uzyskania-przychodow-czesci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4950,226138,moment-ujecia-w-kosztach-uzyskania-przychodow-czesci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4950,226138,moment-ujecia-w-kosztach-uzyskania-przychodow-czesci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4924,225000,najciekawsze-interpretacje-z-zakresu-pit-i-cit-wydane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4924,225000,najciekawsze-interpretacje-z-zakresu-pit-i-cit-wydane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4924,225000,najciekawsze-interpretacje-z-zakresu-pit-i-cit-wydane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224550,najciekawsze-orzeczenia-z-zakresu-pit-i-cit-wydane-w-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224550,najciekawsze-orzeczenia-z-zakresu-pit-i-cit-wydane-w-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4907,224550,najciekawsze-orzeczenia-z-zakresu-pit-i-cit-wydane-w-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4986,228051,najem-nieruchomosci-zwiazanych-z-dzialalnoscia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4986,228051,najem-nieruchomosci-zwiazanych-z-dzialalnoscia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4986,228051,najem-nieruchomosci-zwiazanych-z-dzialalnoscia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5059,231180,naleznosci-z-praw-majatkowych-wytworzonych-we-wlasnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5059,231180,naleznosci-z-praw-majatkowych-wytworzonych-we-wlasnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5059,231180,naleznosci-z-praw-majatkowych-wytworzonych-we-wlasnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5086,232272,nieodplatne-swiadczenia-jako-firmowe-przychody.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5086,232272,nieodplatne-swiadczenia-jako-firmowe-przychody.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5086,232272,nieodplatne-swiadczenia-jako-firmowe-przychody.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl
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Nie trzeba składać zawiadomienia o prowadzeniu podatkowej księgi 4/10

Nowe regulacje w ustawach o podatku dochodowym na 2019 r. 24/5

Nowy, wyższy limit dla inwestycji w obcym środku trwałym 14/13

Nowy limit (10.000 zł) tylko w przypadku ulepszenia środka trwałego wprowadzonego do ewidencji po 31 grudnia 2017 r. 4/7

Nowy limit amortyzacji (10.000 zł) dla części składowych i peryferyjnych 7/10

Obniżka CIT do 9% - planowane zmiany przepisów na 2019 r. 21/12

Obowiązki płatników oraz roczne rozliczenie PIT w świetle nowych rozwiązań prawnych 23/4

Od 2019 r. należy ograniczać koszty używania leasingowanych samochodów osobowych - odpowiedź MF na pytanie naszego
Wydawnictwa 22/4

Odpisy amortyzacyjne od składników majątku nabytych w drodze spadku/darowizny jako koszty podatkowe 16/11

Odpisy amortyzacyjne od składników majątku nabytych w spadku lub darowiźnie uwzględniane przy ustalaniu zaliczki za czerwiec
2018 r. 15/14

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa 23/9

Odrębne źródła przychodów w CIT 14/4

"Odzyskanie" minimalnego podatku zapłaconego przed nowelizacją przepisów 19/10

Powstanie przychodu przy płatności za pośrednictwem PayU 14/12

Prywatny samochód wspólnika udostępniony spółce osobowej 5/9

Przedłużenie terminów dotyczących obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej - praktyczne wskazówki resortu finansów 8/11

Przedmiot darowizny wykluczony z kosztów podatkowych u darczyńcy i obdarowanego 4/8

Przegląd i aktualizacja dokumentacji podatkowej 8/13

Przychody z zysków kapitałowych - praktyczne problemy 22/5

Raty z tytułu umów leasingu zawartych do końca 2018 r. w całości w kosztach uzyskania przychodów - wyjaśnienie Ministerstwa
Finansów 21/11

Reklamacje w działalności gospodarczej - skutki w podatku dochodowym 9/4

Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa 10/10

Różnice kursowe 7/4

Samochód osobowy w kosztach podatkowych firmy - planowane zmiany przepisów o PIT i CIT na 2019 r. 20/4

Skutki w podatku dochodowym związane z otrzymaniem dotacji 6/4

Sprawozdania finansowe za 2017 r. w wersji elektronicznej czy papierowej? 11/16

Status małego podatnika 15/14

Środki z programu "Mobilność Plus" wolne od PIT 18/9
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Ustalenie pierwszej wypłaty w 2018 r. dla celów złożenia oświadczenia PIT-2 2/34

Ustalenie zaliczki na podatek po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych 19/29

W 2018 r. płatnikowi nie składa się PIT-12 1/35

Wartość nieodpłatnie zapewnianego zleceniobiorcom zakwaterowania stanowi ich przychód - interpretacja indywidualna organu
podatkowego 8/38

Wartość paliwa zużytego przez pracownika w prywatnych przejazdach służbowym samochodem nie jest odrębnym przychodem - wyrok
NSA 21/33

Wydatki za posiłek zwracane pracownikom mobilnym nocującym poza miejscem zamieszkania - interpretacja indywidualna organu
podatkowego 10/28

Wykupienie dla prezesa polisy ubezpieczeniowej z tytułu ochrony prawnej w sprawach karnych skarbowych 8/35

Wynajem powierzchni na samochodach osobowych 21/30

Wypłata jednej osobie wynagrodzenia pracowniczego i za pełnienie funkcji członka zarządu 14/28

Wypłata stypendium dla przyszłego pracownika 11/33

Wypłata wynagrodzenia chorobowego po ustaniu zatrudnienia 6/34

Wypłata wynagrodzenia spadkobiercom wykonawcy dzieła/zleceniobiorcy a pobór zaliczki na podatek - interpretacja organu
podatkowego 11/36

Wypłata zadośćuczynienia byłemu pracownikowi 15/32

Wypłata zasiłku chorobowego zamiast wynagrodzenia za czas choroby 12/27

Wyrównanie kwoty należności przysługującej zleceniobiorcy może zmienić sposób jej opodatkowania 9/31

Wysokość "parametrów" stosowanych do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w 2018 r. 1/33

Wysokość zaliczki PIT od dochodu pracowniczego, który w grudniu przekroczył pierwszy próg podatkowy 24/32

Wystawienie w trakcie roku PIT-11 na wniosek zleceniobiorcy 23/28

Zakup biletu miesięcznego dla pracowników a stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów 17/27

Zaległe składki ZUS opłacone przez pracownika 13/31

Zaliczka na podatek od umowy o dzieło zawartej pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej 6/37

Zaprzestanie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów 8/38

Zaprzestanie w trakcie roku stosowania kwoty zmniejszającej podatek 22/28

Zaprzestanie w trakcie roku stosowania kwoty zmniejszającej podatek 6/33

Złożenie PIT-2 w formie elektronicznej na portalu pracowniczym 12/29

Złożenie oświadczenia PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym 1/36

Zwrot członkowi zarządu kosztów używania samochodu na potrzeby spółki jest u niego przychodem - interpretacja organu
podatkowego 17/31

Zwrot kosztów podróży osobom niebędącym pracownikami 10/26

Zwrot kosztów pracownikowi odwołanemu z urlopu wypoczynkowego 21/27

Zwrot pracownikom mobilnym kosztów używania samochodu w jazdach lokalnych 14/30

Zwrot przez zleceniobiorcę nadpłaconego mu zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego 4/28
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Zwrot zleceniobiorcy kosztów podróży 9/23

Zwrot zleceniobiorcy kosztów używania prywatnego samochodu 12/30

Zwrócona przez płatnika do ZUS nadpłata świadczenia rehabilitacyjnego nie jest przychodem - interpretacja indywidualna organu
podatkowego 14/35

6. Majątek trwały
Amortyzacja jednorazowa w leasingu finansowym 19/35

Amortyzacja klimatyzatora 14/38

Amortyzacja majątku nabytego w darowiźnie 9/34

Amortyzacja przy działalności sezonowej 11/39

Amortyzacja środka trwałego o wartości początkowej z przedziału od 3.500 zł do 10.000 zł 6/40

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny przed 1 stycznia 2018 r. - interpretacja indywidualna organu
podatkowego 23/36

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej 7/40

Amortyzacja środków trwałych częściowo sfinansowanych ze środków pochodzących z umorzonej pożyczki 12/34

Amortyzacja środków trwałych nabytych w drodze darowizny - interpretacja indywidualna organu podatkowego 17/36

Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej i rolniczej - interpretacja indywidualna organu
podatkowego 20/39

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego, otrzymanego wcześniej w darowiźnie 15/39

Błędna klasyfikacja środka trwałego 5/39

Częściowa jednorazowa amortyzacja i dalsze odpisy 2/40

Częściowa jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 100.000 zł 19/34

Czy budynki połączone wspólną ścianą należy uznać za jeden czy odrębne środki trwałe? 17/34

Czy należy zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieużywanego budynku? 12/35

Definicja środka trwałego 10/29
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Zastosowanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego do nieruchomości 20/66

Zbiorcza ewidencja faktur przychodowych u podatnika prowadzącego podatkową księgę 17/65

Zbycie praw autorskich - źródło przychodów 19/64

Złożenie dwóch zeznań za 2017 r. 2/71

Zwrot niesłusznie otrzymanych środków walutowych a różnice kursowe 23/63

12. Terminarz podatnika i płatnika
Terminarz podatnika i płatnika - luty 2018 r. 3/67

Terminarz podatnika i płatnika - marzec 2018 r. 4/67

Terminarz podatnika i płatnika - kwiecień 2018 r. 6/70

Terminarz podatnika i płatnika - maj 2018 r. 8/71

Terminarz podatnika i płatnika - czerwiec 2018 r. 10/67

Terminarz podatnika i płatnika - lipiec 2018 r. 12/67

Terminarz podatnika i płatnika - sierpień 2018 r. 14/67

Terminarz podatnika i płatnika - wrzesień 2018 r. 16/67

Terminarz podatnika i płatnika - październik 2018 r. 18/67

Terminarz podatnika i płatnika - listopad 2018 r. 20/67

Terminarz podatnika i płatnika - grudzień 2018 r. 22/67

Terminarz podatnika i płatnika - styczeń 2019 r. 24/70
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