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

Str. 1 z 32

1. Temat numeru
50% koszty tylko dla twórców ujętych w katalogu

Badanie techniczne samochodu przeprowadzane dla potrzeb jednorazowej amortyzacji

11/17

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

13/4

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
Koszty dojazdów na posiedzenia rady nadzorczej

Koszty i przychody w podatkowej księdze z tytułu obrotu "foliówkami"
Koszty podatkowe z tytułu amortyzacji składników majątku objętych w ramach spadku lub darowizny
Koszty zabezpieczenia spłaty kredytu

8/9
7/11

4/8
6/11
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
Limity na 2019 r. dla podatników PIT i CIT
Minimalny podatek od budynków w leasingu

8/4
20/9
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
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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

Nowy limit (10.000 zł) tylko w przypadku ulepszenia środka trwałego wprowadzonego do ewidencji po 31 grudnia 2017 r.
Nowy limit amortyzacji (10.000 zł) dla części składowych i peryferyjnych
Obniżka CIT do 9% - planowane zmiany przepisów na 2019 r.

14/13

4/7
7/10
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
Przedłużenie terminów dotyczących obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej - praktyczne wskazówki resortu finansów

Przedmiot darowizny wykluczony z kosztów podatkowych u darczyńcy i obdarowanego

5/9
8/11

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

Reklamacje w działalności gospodarczej - skutki w podatku dochodowym
Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa

Różnice kursowe
Samochód osobowy w kosztach podatkowych firmy - planowane zmiany przepisów o PIT i CIT na 2019 r.

Skutki w podatku dochodowym związane z otrzymaniem dotacji

21/11

9/4
10/10

7/4
20/4

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

Świadczenia wspólnika spółki cywilnej na rzecz tej spółki są świadczeniami dla samego siebie

8/10

Świadczenie wspólnika spółki cywilnej na rzecz tej spółki

15/12

Trwają prace nad doprecyzowaniem przepisów dotyczących stosowania przez twórców 50% kosztów uzyskania przychodów

5/11

Trzy metody limitowania kosztów odsetek od kredytów i pożyczek obowiązujące w 2018 r.

16/4
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Ubezpieczenie dobrowolne samochodu a ulga rehabilitacyjna

18/9

Ulga B+R u podatników prowadzących działalność na terenie SSE

16/14

Uproszczenia w podatku dochodowym - komunikat Ministerstwa Finansów

13/10

W 2018 r. odsetki od pożyczek (kredytów) rozliczane na trzy sposoby

1/13

Wartość pracy świadczonej w ramach tzw. działalności nierejestrowej a koszty podatkowe

15/13

Wątpliwości związane z zawiadomieniem o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2019 r.

24/14

Współfinansowanie kosztów nauki sposobem na pozyskanie wykwalifikowanej kadry

19/4

Wydatki na używanie samochodu odliczane od dochodu w ramach ulgi rehabilitacyjnej

6/13

Wydatki ponoszone przez podatników CIT na niektóre usługi i prawa - limitowanie kosztów w praktyce

17/4

Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2017 r. - część I

2/4

Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2017 r. - część II

3/4

Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach pracodawcy

21/4

Wysokość przychodu a status małego podatnika

3/10

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej bez rozliczenia udziału jest neutralne podatkowo

14/14

Zakres obowiązków dokumentacyjnych dla zagranicznych zakładów położonych w Polsce

8/14

Zaliczka na podatek

1/14

Zasady opodatkowania dochodów z działalności nierejestrowej - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

12/9

Zmiany w PIT i CIT na 2018 r. - część druga

1/4

Zniesienie obowiązku informowania urzędu skarbowego o zamiarze sporządzenia spisu z natury

8/11

Zostaną wydłużone terminy na realizację obowiązków w zakresie cen transferowych - komunikat Ministerstwa Finansów

6/14

Zwrot kosztów używania w spółce auta wspólnika nie wyklucza powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń

19/10

2. Zmiany przepisów prawnych
Dopłaty do czynszu za najem mieszkania będą wolne od PIT

17/11

Doprecyzowanie przepisów ustaw o podatku dochodowym na skutek nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym

18/17

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przez niektóre organizacje pozarządowe oraz
stowarzyszenia

17/12

Kolejna nowelizacja ustaw podatkowych

14/15

Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Etiopią
Niektórym podatnikom CIT Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania

5/12
11/18

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2018 r.

2/12

Nowelizacja przepisów dotyczących niektórych zwolnień od PIT

4/12

Nowelizacja przepisów podatkowych

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym dotycząca obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych
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Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym w ramach pakietu "Konstytucji Biznesu"

8/15

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym w związku z nową ustawą - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

18/14

Nowe wzory formularzy CIT

14/15

Nowe wzory formularzy PIT

24/19

Nowe wzory niektórych oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie PIT
Nowe wzory uproszczonych sprawozdań

2/12
14/16

Od 2018 r. indywidualne dane podatników CIT są upubliczniane

2/10

Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe ustalona na 2018 r.

2/12

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu pomocy przy zbiorach produktów rolnych

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT i ustawy o PIT

11/18

4/12

Opublikowano jednolity tekst ustawy o PIT

17/11

Opublikowano kolejne ustawy zmieniające przepisy o PIT i o CIT

24/15

Podatkowe skutki zbywania udziałów w spółdzielniach rolników

22/11

Przedłużenie terminów dla wykonania obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

7/13

Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem PIT - część I

18/10

Przedsiębiorstwo w spadku podatnikiem PIT - część II

19/12

Przywileje podatkowe dla przedsiębiorców podejmujących nowe inwestycje na terytorium Polski

13/11

Rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku

20/15

Samochody elektryczne z wyższym limitem odpisów amortyzacyjnych w kosztach podatkowych
Stawki karty podatkowej na 2019 r.

Środki dla poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. objęto zaniechaniem poboru PIT

5/12
24/19

6/16

Świadczenie dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy

17/12

Ulga rehabilitacyjna dla szerszego grona podatników

12/10

Uproszczona ewidencja rachunkowa dla niektórych organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń

22/12

Ustawa nowelizująca przepisy o obrocie instrumentami finansowymi zmieniła przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT

9/10

Wynagrodzenie funkcjonariuszy Służby Więziennej wolne od PIT

12/10

Wysokość wpłat na IKZE w 2019 r.

23/14

Zmiana kształtu przepisów dotyczących zwolnienia od PIT środków przyznanych na podjęcie działalności

2/11

Zmiany przepisów o podatku dochodowym

23/13

Zmiany w konwencji między Polską i Belgią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

13/13

Zmiany w polsko-chilijskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

19/14

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

20/13

Zwolnienie od podatku stypendiów otrzymywanych w ramach unijnego programu "Erasmus+"

22/12
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3. PIT i CIT 2017 r. - rozliczenie roczne
CIT-8 - zeznanie podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

4/13

Deklaracje CIT składane przez płatnika

2/15

Deklaracje CIT składane przez podatnika

2/16

Formularze sporządzane przez płatników PIT do rozliczenia podatku za 2017 r.

1/15

Informacja IFT-2R

6/17

Podatki rozliczane do końca stycznia

2/13

Rozliczanie dochodów w zeznaniu PIT-36L

6/18

Rozliczenie dochodów w zeznaniu PIT-36

5/13

Wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy

1/20

Zeznanie PIT-37

3/12

Zeznanie PIT-38 - rozliczenie przychodów kapitałowych

7/14

Zeznanie PIT-39

8/18

4. Przychody i koszty w firmie
Abonament rtv

4/19

Bonus roczny za zakup dużej ilości towarów

9/19

Cesja umowy leasingu

11/24

Czy dotację wolną od podatku uwzględnia się przy wyznaczaniu limitu kosztów z tytułu nabywania usług niematerialnych?

20/22

Czy strata ze sprzedaży przedawnionej wierzytelności jest kosztem uzyskania przychodów?

17/13

Czy wydatek na zakup biletu lotniczego niewykorzystanego w podróży służbowej jest kosztem podatkowym?

21/16

Czy zaległe składki ZUS opłacone za ubezpieczonych są kosztami uzyskania przychodów?

14/17

Darowizna produktów spożywczych w kosztach uzyskania przychodów

20/24

Darowizny pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej

12/13

Data powstania przychodu z tytułu świadczenia usług szkoleniowych

7/19

Data uzyskania przychodu ze świadczenia usług

24/28

Dofinansowanie kosztów prac rozwojowych

20/21

Dokumentowanie kosztów podróży zleceniobiorcy

16/16

Dywidendy a ustalanie proporcji dzielącej koszty pośrednie na wyodrębnione źródła przychodów - interpretacja organu podatkowego

19/23

Ekwiwalentność świadczeń wyklucza powstanie przychodu w ramach świadczeń nieodpłatnych - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

1/30

Jednorazowa wartość transakcji przy umowach ramowych

19/19

Kara umowna za wcześniejsze rozwiązanie umowy w kosztach podatkowych - wyrok NSA

7/26

Kara za wcześniejsze rozwiązanie umowy

2/20
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Karty paliwowe otrzymane w ramach akcji promocyjnej nie obciążają kosztów uzyskania przychodów

13/22

Kiedy wynagrodzenie można uznać za wypłacone?

13/16

Korekta kosztów pokrytych dotacją
Korekta kosztów ustalonych szacunkowo

Korekta kosztu podatkowego wyrażonego w walucie obcej

3/19
10/19

1/22

Korekta przychodów z tytułu zwrotu nienależnej kwoty

19/18

Korekty przychodów i kosztów spowodowane zwrotem towarów

11/22

Koszty administrowania środkami ZFŚS

3/18

Koszty działalności deweloperskiej

1/26

Koszty działalności gospodarczej prowadzonej w mieszkaniu

3/22

Koszty leczenia

4/20

Koszty na przełomie 2017/2018

3/15

Koszty naprawy w ramach gwarancji - interpretacja indywidualna organu podatkowego

5/27

Koszty nieudokumentowane na dzień ich zaksięgowania fakturą (lub rachunkiem) - wyrok NSA

16/26

Koszty pośrednie dotyczące przychodów z zysków kapitałowych

18/22

Koszty pozyskania nowych pracowników

21/17

Koszty prac rozwojowych

3/20

Koszty remontu rozliczane w czasie - interpretacja indywidualna organu podatkowego

17/22

Koszty służące minimalizowaniu strat z działalności mogą być kosztami uzyskania przychodu - wyrok NSA

18/26

Koszty szkolenia wykupionego pracownikom firmy

16/18

Koszty szkoleń i imprez im towarzyszących

11/21

Koszty usług doradczych, prawnych, księgowych ponoszone z tytułu restrukturyzacji spółki

18/18

Koszty usług księgowych

7/24

Koszty usług niematerialnych mogą być rozliczane w kosztach przez pięć kolejnych lat

10/13

Koszty utrzymania zakładowych obiektów socjalnych i kwalifikacja podatkowa przychodów ze sprzedaży takich obiektów

12/17

Koszty wstępnych badań lekarskich przyszłych pracowników

16/22

Koszty wyceny nabywanych udziałów

13/14

Koszty z tytułu odszkodowań także wykazują związek z przychodami - wyrok NSA

8/30

Koszty z tytułu usług na rzecz spółki, świadczonych przez wspólnika tej spółki - interpretacja indywidualna organu podatkowego

4/24

Koszty zarządzania przypisane oddziałowi firmy nie podlegają ograniczeniu w ramach usług niematerialnych

Kurs waluty właściwy dla przeliczania wydatków dokumentowanych fakturami oraz paragonami

13/19

1/24

Kwalifikacja przychodów z tytułu opłat licencyjnych do właściwego źródła przychodów

18/19

Kwota napiwku nie jest kosztem uzyskania przychodów

21/18
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Kwota umorzonego podatku od nieruchomości zwiększa przychody firmy

12/19

Kwota wypłacona na poczet przyszłej premii

6/22

Limit kosztów usług niematerialnych bez VAT

22/15

Limit transakcji gotówkowych a wpłaty dokonywane na poczet zajęcia komorniczego

14/23

Metoda ustalania różnic kursowych w spółce nie musi pokrywać się z metodą przyjętą przez podatnika w indywidualnej działalności

8/28

Minister Finansów odniósł się do problematyki powstawania przychodów z nieodpłatnych świadczeń

14/25

Moment poniesienia kosztu z tytułu rozliczania kart przedpłaconych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

24/29

Moment powstania przychodu, gdy kwota należności wpływa na rachunek pełnomocnika
Moment powstania przychodu z tytułu opłaty leasingowej

5/23
16/24

Moment powstania przychodu ze sprzedaży dokonywanej przez pośrednika

8/26

Moment ujęcia do kosztów podatkowych wydatków pośrednio związanych z przychodem - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

6/29

Moment uznania wydatków na prace rozwojowe za koszty podatkowe

20/20

Nabycie wartości niematerialnych od podmiotów powiązanych

9/22

Nagrody z zysku netto wykluczone z kosztów uzyskania przychodów

5/18

Naprawa samochodu uszkodzonego wkrótce po oddaniu go do używania na potrzeby firmowe

16/21

Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz spółki przez jej wspólnika skutkuje przychodem w spółce

17/18

Nieściągalna wierzytelność

24/23

Niezapłacona kara umowna

3/18

Odpis aktualizujący w kosztach podatkowych firmy

8/29

Odpis podstawowy na ZFŚS w majowych kosztach uzyskania przychodów

9/14

Odpisy amortyzacyjne od licencji

7/22

Odroczenie spłaty odsetek nie skutkuje powstaniem przychodu - wyrok NSA

Odsetki od kredytu jako koszty uzyskania przychodów

23/25

1/28

Odsetki od kredytu na zakup składnika majątku wniesionego aportem do innej firmy - wyrok NSA

10/18

Odsetki od kredytu na zakup udziałów to koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych

21/19

Odsetki z tytułu kredytu kupieckiego

23/22

Odsetki za opóźnienie w realizowaniu zobowiązań handlowych to koszty finansowania dłużnego

9/21

Odsetki związane z dywidendą nie są kosztem uzyskania przychodów

24/22

Odszkodowanie dla byłego pracownika

16/25

Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi

10/20

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę z naruszeniem przepisów prawa pracy poza kosztami podatkowymi - wyrok NSA

4/23

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne

4/16

Ograniczenie kosztów podatkowych z tytułu zakupu licencji od podmiotu powiązanego - interpretacja indywidualna organu
podatkowego
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Ograniczenie składki AC w kosztach uzyskania przychodów

7/18

Opłacenie czesnego na rzecz studiującego członka zarządu

9/13

Opłacenie pracownikowi kursu prawa jazdy

16/20

Opłacenie szkolenia dla zleceniobiorcy

4/19

Opłacone po terminie składki ZUS od należności pracowniczych

13/17

Opłata recyklingowa za "foliówki" w przychodach i kosztach uzyskania przychodów

2/21

Opłata za parking w podróży zleceniobiorcy

23/22

Opłata za prawo ochronne na znak towarowy

8/27

Opłaty za czynności kontrolne sanepidu

20/23

Opodatkowanie przychodu wspólnika otrzymanego w związku z likwidacją spółki kapitałowej

23/18

Otrzymanie wpłat na poczet przyszłych usług

14/19

Pakiet medyczny dla członka zarządu

3/20

Pakiety medyczne

16/23

Podatek od nieruchomości dotyczący lat ubiegłych

9/15

Podróże odbywane przez pracowników

2/23

Podróże odbywane przez przedsiębiorców

2/22

Posiedzenie rady nadzorczej z obiadem w restauracji

4/18

Posiłek dla kontrahenta - kosztem podatkowym kwota "brutto", "netto", czy sam VAT?

8/21

Powstanie przychodu w związku z likwidacją spółki i przeniesieniem majątku na jej wspólników - interpretacja organu podatkowego

20/25

Powypadkowa naprawa samochodu służbowego - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

19/22

Pozapłacowe świadczenia na rzecz pracownika w kosztach podatkowych firmy

8/25

Problematyczne koszty reklamy i reprezentacji

19/15

Problematyka kosztów ponoszonych na reprezentację i reklamę - interpretacja indywidualna organu podatkowego

12/20

Protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności

21/15

Prowizja za usługi faktoringu

23/21

Prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu jest kosztem uzyskania przychodów - wyrok NSA

5/26

Przejęcie długu za wynagrodzeniem a przychód podatkowy - wyrok NSA

13/21

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

19/21

Przekształcenie spółki a sukcesja praw do rozliczania kosztów podatkowych - wyrok NSA

20/26

Przychody i koszty w spółce przejmującej po połączeniu spółek

23/17

Przychody w firmie po przekształceniu formy prowadzonej działalności
Przychody z pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu transakcji towarowych

Przychody z tytułu pośrednictwa
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Przychód przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych
Przychód z działalności gospodarczej a inne źródła przychodów

Przychód z tytułu świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego

3/21
10/16

6/28

Przychód ze sprzedaży na rzecz nieistniejącego klienta

23/21

Przychód ze sprzedaży praw autorskich to przychód z zysków kapitałowych

13/24

Raty i koszty ubezpieczenia leasingowanego samochodu

2/18

Refakturowanie wydatków a ich ograniczenie w kosztach podatkowych

9/18

Rozliczanie kosztów używania samochodów osobowych w leasingu finansowym w 2019 r.

24/20

Rozliczanie raty leasingowej od 2019 r. - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

23/23

Rozliczenia między trzema firmami

21/20

Rozliczenie kosztów używania samochodu przez prezesa spółki z o.o. zarządzającej spółką komandytową

20/18

Rozliczenie kosztów z tytułu udziału w targach
Rozliczenie kwoty z tytułu refundacji kosztów utworzenia stanowiska pracy

Rozliczenie odszkodowania za uszkodzenie pojazdu
Rozliczenie podatkowe kosztów imprezy integracyjnej z udziałem pracowników i osób towarzyszących - interpretacja organu
podatkowego

Rozliczenie transakcji z blogerem

8/23
16/15

5/20

14/27

3/23

Rozliczenie zagranicznej diety wspólnika

18/24

Różnice kursowe przy kompensacie

11/19

Różnice kursowe rozliczane przy leasingu finansowym

23/15

Różnice kursowe z tytułu spłaty pożyczki w walucie obcej, jako przychody i koszty podatkowe

17/15

Samochód niezaliczony do środków trwałych

22/15

Sankcja za naruszenie zasad konkurencji wykluczona z kosztów uzyskania przychodów - wyrok NSA

2/29

Składka AC samochodu w leasingu operacyjnym objęta wyłączeniem z kosztów podatkowych

16/19

Składka AC w ratach leasingowych

10/11

Składki od umowy zlecenia

13/17

Składki opłacone na rzecz izby gospodarczej

5/24

Spłata odsetek od pożyczek udzielonych przez udziałowca

2/26

Spłata wartości przedmiotu leasingu po jego utracie

17/17

Sprzedaż auta po wycofaniu go z ewidencji środków trwałych

22/13

Sprzedaż towarów za symboliczną kwotę

12/11

Stosowanie podatkowych limitów do wynagrodzeń członków zarządu

15/22

Strata z tytułu niezamortyzowanej inwestycji w obcym środku trwałym

23/20

Straty z tytułu zbycia wierzytelności w kosztach podatkowych
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Transfer środków z rachunku walutowego na rachunek złotowy

5/19

Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności protokołem sporządzonym przez podatnika - wyrok NSA

22/22

Uiszczenie całej kwoty zobowiązania na rachunek VAT kontrahenta nie powoduje ujemnych skutków na gruncie podatku dochodowego 21/13
Umorzenie CIT a powstanie przychodu

23/18

Umorzona wierzytelność

24/25

Uregulowanie zobowiązania w formie przejęcia długu

9/11

Ustalenie przychodu i kosztu podatkowego z tytułu wniesienia aportu do spółki kapitałowej

13/18

Ustalenie przychodu wspólnika z wynajmu prywatnego lokalu spółce cywilnej

16/22

Wartość przedawnionego zobowiązania należy opodatkować

7/20

Wkład pieniężny nadal nieopodatkowany

6/21

Wpływ i wypływ waluty skutkuje powstaniem różnicy kursowej

18/23

Wspólnik dokonujący nieodpłatnych świadczeń na rzecz spółki osobowej także uzyskuje przychód z tego tytułu - wyrok WSA

21/22

Wycofanie nieruchomości ze spółki cywilnej i przeniesienie do majątku osobistego wspólnika

17/20

Wycofanie samochodu ze spółki cywilnej i jego późniejsza sprzedaż

24/26

Wydatek poniesiony za inny podmiot nie jest kosztem podatkowym

10/15

Wydatki na firmowy samochód

12/14

Wydatki na rzecz podwykonawcy

10/20

Wydatki na wystrój firmy w okresie wielkanocnym i nie tylko

7/17

Wydatki na zakup artykułów spożywczych dla pracowników to koszty podatkowe - interpretacja indywidualna organu podatkowego

21/23

Wydatki na zorganizowanie w firmie imprezy jubileuszowej

22/17

Wydatki na energię elektryczną zużytą na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

16/24

Wydatki na usług informatyczne

7/25

Wydatki na wynagrodzenie dla członka zarządu (jedynego wspólnika spółki) - interpretacja indywidualna organu podatkowego

15/28

Wydatki ponoszone przez komandytariusza w interesie spółki

15/23

Wygaśnięcie zobowiązania nie zawsze skutkuje powstaniem przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

11/27

Wynagrodzenia i składki ZUS w kosztach różnych lat podatkowych

1/23

Wynagrodzenie wypłacone z opóźnieniem

13/15

Wypłata wynagrodzenia z uchybieniem terminu

4/21

Wysokość kosztów uzyskania przychodów w przypadku stosowania uproszczeń w księgach rachunkowych

5/21

Wystąpienie wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną

6/24

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej bez wynagrodzenia nie skutkuje u niego powstaniem przychodu

7/21

Zajęta wierzytelność dłużnika w kosztach uzyskania przychodów

22/20

Zakup artykułów spożywczych oraz usług cateringowych na rzecz pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego
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Zaliczanie do kosztów wartości materiałów i towarów z chwilą ich zakupu - wyrok NSA

15/29

Zawarcie pozornej umowy o pracę - skutki u pracodawcy

14/18

Zbycie majątku zlikwidowanej spółki a zasada proporcjonalnego ustalania kosztów - wyrok NSA

1/31

Zmniejszenie kosztów po korekcie błędnej faktury

16/20

Zmniejszenie kosztów z powodu zwrotu prowizji

10/21

Zwrot kosztów kontrahentowi

15/26

Zwrot kosztów paliwa ustalonych ryczałtowo

9/12

Zwrot zaliczki pobranej w walucie obcej a różnice kursowe

20/17

5. Rozliczanie podatku przez płatnika
50% koszty uzyskania przychodów gdy w umowie o pracę nie wyodrębniono wysokości honorarium - wyrok WSA

22/31

Bezimienna polisa OC członków zarządu i dyrektorów

2/36

Bezpłatny udział pracowników w wycieczce integracyjnej

22/26

Brak przychodu z udziału w szkoleniach

5/33

Czy dofinansowanie wycieczki stanowi przychód pracownika? - interpretacja indywidualna organu podatkowego

7/34

Czy koszt noclegu członka rady nadzorczej jest u niego przychodem?

19/25

Czy umorzone lub przedawnione należności od osób fizycznych za wodę i ścieki są ich przychodem podatkowym?

18/32

Data płatności zaliczki na podatek do urzędu skarbowego po zmianie terminu wypłaty wynagrodzeń

20/31

Definicja działalności twórczej w zakresie programów komputerowych

24/35

Deklaracja roczna PIT-4R za 2017 r. po włączeniu gimnazjum do szkoły podstawowej

1/39

Dofinansowanie pobytu dzieci pracowników na zimowisku

3/26

Dotacja z gminy a informacja PIT-8C - interpretacja indywidualna organu podatkowego

21/34

Dwie listy płac - stosowanie kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek

2/34

Ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej wypłacony przed wyznaczonym okresem jej użytkowania

3/29

Jak obliczyć zaliczkę na podatek, gdy pracownik otrzymał w tym samym miesiącu wynagrodzenie za pracę i dofinansowanie
do wczasów?

16/30

"Kilometrówka" z tytułu wyjazdów w ramach świadczenia usług wynikających z umowy zlecenia - interpretacja organu podatkowego

20/34

Korekta informacji PIT-11

5/28

Koszty u pracownika zamieszkałego w tej samej gminie, w której znajduje się zakład pracy

3/28

Koszty uzyskania przychodów przekraczające przychód członka rady nadzorczej

6/31

Koszty uzyskania przychodów u nauczyciela przebywającego na urlopie dla poratowania zdrowia

9/25

Koszty uzyskania przychodów u pracownika samorządowego, któremu wypłacono sześciomiesięczną odprawę emerytalną

14/32

Koszty uzyskania przychodów u pracownika świadczącego pracę na podstawie dwóch umów o pracę

20/29

Koszty uzyskania przychodów z umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich

11/29

Kto jest płatnikiem podatku w razie prowadzenia akcji promocyjnej przez wyspecjalizowaną firmę? - wyrok WSA
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Kwota zmniejszająca podatek, gdy należności za czas choroby płaci częściowo pracodawca i częściowo ZUS

13/27

Likwidacja spółki z o.o. otrzymanej w darowiźnie

23/30

Mikołajkowe świadczenia dla dzieci pracowników

23/26

Moment powstania przychodu u zleceniobiorcy

3/28

Nadpłata wynagrodzenia z winy pracodawcy

11/31

Należności i świadczenia na rzecz pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim

21/29

Nieodpłatne udostępnienie mienia spółki osobie nią zarządzającej
Nowe obowiązki płatników w zakresie składania deklaracji i informacji

Obciążenia podatkowo-składkowe przy zatrudnianiu emeryta na część etatu
Obciążenia podatkowo-składkowe w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w niewielkiej wysokości

Obowiązek sporządzenia PIT-11 po przejęciu zakładu pracy
Obowiązki płatnika likwidującego działalność gospodarczą w trakcie roku

Obowiązki płatnika w związku z przyznaniem nagród
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą dywidendy spadkobiercy

Opodatkowanie wypłaconego wyrównania wynagrodzenia
Opodatkowanie dodatku za pracę przy komputerze

Opodatkowanie i oskładkowanie trzynastki oraz zasiłku macierzyńskiego

2/37
24/31

6/36
12/24

1/38
17/28

3/33
21/32

9/25
11/31

4/26

Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia wypłacanego członkowi rady nadzorczej

22/24

Opodatkowanie odsetek od nieterminowo wypłaconej dywidendy

23/29

Opodatkowanie przedświątecznych zapomóg wypłaconych pracownikom

24/33

Opodatkowanie świadczeń przyznanych menedżerowi

10/23

Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej z pracownikiem tymczasowym

12/23

Opodatkowanie umów zlecenia w 2018 r.

2/31

Opodatkowanie wynagrodzenia wypłacanego prokurentowi

22/30

Opodatkowanie wynagrodzenia wypłaconego zaliczkowo

13/25

Opodatkowanie wynagrodzenia z dwóch umów o dzieło wypłaconego w tym samym dniu

8/36

Opodatkowanie zapomogi wypłaconej pracownikowi w 2018 r. na wniosek złożony przez niego w 2017 r.

1/37

Opodatkowanie zasiłku chorobowego wypłaconego zleceniobiorcy

17/29

Organ samorządu zawodowego finansujący swoim członkom kursy i szkolenia nie wystawia PIT-8C - interpretacja organu podatkowego 19/33
Otrzymane od gminy dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła - interpretacja indywidualna organu podatkowego

18/34

PIT-11 przekazany podatnikowi w formie elektronicznej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

4/32

Pobór podatku od nagrody w konkursie

4/29

Pobór zaliczki na podatek gdy dochód pracownika przekroczył pierwszy próg podatkowy
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Pobór zaliczki na podatek od ryczałtu za dojazdy wypłacanego ławnikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego

23/32

Pobór zaliczki na podatek oraz składek ZUS od wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika

20/32

Podatek i składki ZUS od wynagrodzenia niani

9/26

Podatek od udziałów wypłaconych po śmierci członka spółdzielni

15/36

Podatek od wygranych w konkursach organizowanych dla zleceniobiorców

10/24

Podatkowe skutki niedopłaty składek ZUS pracownika

17/24

Powstanie u pracowników przychodu w związku z finansowaniem im posiłków - interpretacja indywidualna organu podatkowego

13/33

Pozorność umowy o pracę - skutki w podatku dochodowym pracownika

15/31

Pracownik nie musi informować pracodawcy, dlaczego odwołuje PIT-2

7/31

Przychód u pracowników przewożonych nieodpłatnie przez pracodawcę do pracy i z powrotem

18/29

Realizacja przez gminę obowiązku zapewnienia dzieciom bezpłatnego transportu a przychód - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

9/32

Refundacja kosztów szkolenia a przychód

3/32

Rozliczenie odszkodowań wypłacanych pracownikom

8/32

Rozliczenie podatkowo-składkowe ekwiwalentu dla pracowników

5/29

Rozliczenie w PIT-11 wynagrodzenia wyegzekwowanego przez komornika

7/32

Ryczałt wypłacany pracownikom za używanie do celów służbowych samochodów niebędących własnością pracodawcy

Sfinansowanie zakwaterowania pracownikom i zleceniobiorcom wykonującym pracę na budowach na terenie całego kraju

16/27

5/31

Sfinansowanie zleceniobiorcy wstępnych badań lekarskich

20/30

Skorzystanie przez pracowników ze szczepień przeciw grypie finansowanych przez pracodawcę

20/28

Skutki zwrotu kosztów całkowitego wyżywienia pracownikowi będącemu w podróży służbowej - wyrok NSA

14/33

Sprzedaż pracownikowi towaru po cenie jego nabycia przez pracodawcę

18/30

Stawka podatku po przekroczeniu progu dochodów uzyskanych ze stosunku pracy

15/35

Stawka podatku stosowana przy obliczaniu pracowniczej zaliczki na podatek dochodowy

7/30

Stawka podatku stosowana przy poborze zaliczki na podatek od umowy zlecenia

13/29

Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek u pracownika będącego członkiem zarządu w innej spółce

18/28

Szkoła musi pobrać PIT od dofinansowania do zakupu okularów wypłaconego nauczycielowi - interpretacja organu podatkowego

16/34

Świadczenia dla pracownika obchodzącego jubileusz

19/28

Świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie

4/30

Świąteczne świadczenia dla pracowników i byłych pracowników

7/28

Termin płatności podatku od wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej, wykonanej i zapłaconej w różnych miesiącach

1/37

Umorzenie zobowiązania poręczycielowi kredytu

3/30

Upominki dla pracowników przechodzących na emeryturę i obchodzących jubileusz pracy

24/36

Usługi medyczne współfinansowane przez pracowników

10/22
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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

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

10/28

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

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

12/29

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
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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
Amortyzacja przy działalności sezonowej

Amortyzacja środka trwałego o wartości początkowej z przedziału od 3.500 zł do 10.000 zł
Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w drodze darowizny przed 1 stycznia 2018 r. - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

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

9/34
11/39

6/40

23/36

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

Dotacja na ulepszenie środka trwałego - interpretacja indywidualna organu podatkowego

15/41

Dwukrotne ulepszenie składnika majątku

16/36

Grunt i posadowiona na nim stacja transformatorowa to dwa odrębne środki trwałe

15/38

Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu mieszkalnego

16/38

Intensywna eksploatacja środków trwałych

24/38

Jednorazowa amortyzacja a działalność małżonka

18/35

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego wymagającego montażu

11/37

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł

12/31

Jednorazowa amortyzacja u małego podatnika

21/39

Jednorazowa amortyzacja u podatnika rozpoczynającego pozarolniczą działalność gospodarczą

23/34

Jednorazowa amortyzacja w firmie transportowej a limit pomocy de minimis
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Klasyfikacja środków trwałych według KŚT

20/37

Komputer jako składnik firmowego majątku

21/35

Kontynuacja amortyzacji po ulepszeniu środka trwałego - interpretacja indywidualna organu podatkowego

4/36

Kontynuacja amortyzacji po wpisie spółki z o.o. w organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego

16/39

Korekta amortyzacji za lata ubiegłe

11/38

Koszt usługi niematerialnej podwyższający wartość początkową środka trwałego - interpretacja indywidualna organu podatkowego

22/38

Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży środka trwałego częściowo sfinansowanego ze środków UE - interpretacja organu
podatkowego

24/40

Koszty prac rozwojowych

8/40

Lampy oświetleniowe jako odrębne środki trwałe

8/43

Licencja na program komputerowy

6/39

Limitowanie kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od powtórnie nabytych wartości niematerialnych i prawnych

23/33

Maszyna wyprodukowana na zamówienie

2/39

Moment wprowadzenia środka trwałego do ewidencji

8/44

Nakłady na modernizację składnika majątku sfinansowane otrzymaną darowizną pieniężną

16/35

Nowy limit (10.000 zł) na ulepszenie nie obejmuje wszystkich środków trwałych - interpretacja indywidualna organu podatkowego

11/42

Obniżenie stawki amortyzacyjnej

3/38

Obniżenie stawki amortyzacyjnej do 0% nie oznacza rezygnacji z dokonywania odpisów amortyzacyjnych

14/36

Od 1 stycznia 2018 r. dla celów podatkowych stosuje się KŚT 2016

1/41

Oddanie do użytkowania części budynku daje możliwość jego amortyzacji

2/42

Opłata za uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego

5/38

Opłaty licencyjne ponoszone po oddaniu licencji do używania

3/35

Podwyższanie stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w szczególny sposób

4/33

Podwyższenie stawki amortyzacyjnej ze względu na szybki postęp techniczny składnika majątku

22/37

Prace remontowe i adaptacyjne przeprowadzane w ramach jednej inwestycji - wyrok NSA

5/40

Prowizja od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego

24/37

Przekwalifikowanie samochodu ciężarowego na samochód osobowy a koszty z tytułu jednorazowej amortyzacji

17/32

Przekwalifikowanie w 2018 r. składnika majątku na środek trwały

10/30

Rozliczanie w 2018 r. wydatków na ulepszenie środka trwałego w praktyce

5/34

Rozliczenie podatku od czynności cywilnoprawnych opłaconego od transakcji zakupu środka trwałego

17/33

Rozliczenie wydatków na zakup programu komputerowego

13/34

Rozliczenie wydatku na zakup fabrycznie nowego środka trwałego częściowo sfinansowanego z dotacji

22/33

Samochód kupiony za gotówkę na cele prywatne, następnie przekazany na potrzeby działalności gospodarczej - interpretacja organu
podatkowego

19/38

Składnik majątku stanowiący współwłasność małżeńską

10/32
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Środki trwałe nabyte w celu prowadzenia działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej

3/37

Środki trwałe nabyte w drodze dziedziczenia

10/33

Ustalanie wartości początkowej zakupionego środka trwałego

22/36

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego przy ratalnej spłacie zobowiązania w walucie obcej

7/36

W limicie jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowych środków trwałych nie uwzględnia się limitu 10.000 zł - interpretacja organu
podatkowego

Wartości niematerialne i prawne wniesione aportem do spółki z o.o.

18/39

9/33

Wartość początkowa i amortyzacja wynajmowanego lokalu po zmianie formy opodatkowania najmu - interpretacja organu podatkowego 12/36
Wydatki na przystosowanie lokalu na potrzeby działalności gospodarczej

13/36

Wydatki na stworzenie strony internetowej

20/35

Wydatki na wyposażenie pomieszczeń biurowych

7/39

Wykonanie projektu graficznego oraz udzielenie licencji

3/34

Wykreślenie środków trwałych z ewidencji nie jest równoważne z ich likwidacją - wyrok NSA

9/36

Wymiana części składowej w środku trwałym

3/36

Wymiana windy w budynku

13/38

Wynagrodzenia pracowników testujących program komputerowy

8/41

Zakup oprogramowania a wartość niematerialna i prawna

5/36

Zakup środka trwałego o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł

2/41

Zaliczka na poczet nabycia środka trwałego a limit jednorazowej amortyzacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego

7/41

Zastosowanie indywidualnej stawki amortyzacyjnej dla lokalu i inwestycji w obcym środku trwałym

18/36

Zmiany w amortyzacji wprowadzane z początkiem 2018 r.

1/41

7. Vademecum przedsiębiorcy
Brak obowiązku wpłacania zaliczek przy niskim dochodzie z pozarolniczej działalności gospodarczej

9/40

Czy brak daty wystawienia faktury wyklucza podatkowe rozliczenie kosztu?

15/42

Czy istnieje możliwość ujęcia towaru handlowego w podatkowej księdze w cenie nabycia?

13/42

Czy opłata ewidencyjna za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu jest przychodem prowadzącego stację kontroli pojazdów?

24/47

Czy zmiany w organizacji działalności gospodarczej wpływają na prawo do opłacania uproszczonych zaliczek?

14/46

Działania podejmowane w razie spadku wartości towarów handlowych

22/42

Elektroniczne przechowywanie faktur

11/45

Ewidencja kosztów związanych z działalnością w zakresie handlu używanymi samochodami

10/42

Faktura bez daty wystawienia nie stanowi dowodu księgowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego

7/49

Jak rozliczyć w podatkowej księdze niedobory i nadwyżki stwierdzone na koniec roku?

2/47

Jak ująć umorzony podatek od nieruchomości w podatkowej księdze?

Konsekwencje likwidacji jednej z firm podatnika
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Konsekwencje u ryczałtowca związane z przekroczeniem limitu przychodu po jego wstecznej korekcie - wyrok NSA

Koszty mediów i przychód z ich refakturowania
Koszty pracy własnej podatnika i ich dofinansowanie z budżetu państwa

17/45

8/47
12/39

Koszty ubezpieczenia samochodu wycofanego z majątku firmy

6/46

Kwalifikacja podatkowa i zasady opodatkowania przychodów z usług w zakresie edukacji

4/42

Kwalifikacja podatkowa nagród otrzymanych w ramach sprzedaży premiowej oraz zasady ich opodatkowania

13/40

Kwalifikacja umowy leasingu dla celów podatkowych

9/38

Kwoty ujęte w przychodach z uwagi na naruszenie zasad płatności bezgotówkowych a limit obligujący do prowadzenia ksiąg
rachunkowych

1/46

Lekarz na kontrakcie u swojego pracodawcy nie może opłacać podatku liniowego

2/50

Nabycie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez przedsiębiorcę w rachunku podatkowym

Nieodpłatne nabycie towarów i ich odprzedaż

19/40

7/45

Nieskuteczny wybór ryczałtu ewidencjonowanego a możliwość opłacania podatku liniowego - interpretacja organu podatkowego

12/44

Odsetki od kredytu zaciągniętego przez współmałżonka przedsiębiorcy

13/46

Odstępne za cesję umowy leasingu

16/44

Okolicznościowa wiązanka dla pracownika odchodzącego na emeryturę

18/45

Opłaty za mieszkanie i media - ujęcie w kosztach podatkowych i podatkowej księdze

6/47

Otrzymany przez ryczałtowca zwrot wydatku na zakup środka trwałego

4/41

Podatek od wartości dodanej w przychodach podatkowych

7/48

Pozyskiwanie towarów używanych i ich odsprzedaż

8/50

Problemy z kwalifikacją rodzajową i ewidencją kosztów działalności w podatkowej księdze

7/43

Prowadzenie ewidencji przychodów przez ryczałtowców

12/42

Przejęcie długu jako niepieniężna forma spłaty zobowiązania

15/46

Przekazanie przez przedsiębiorcę produktów spożywczych na cele działalności charytatywnej

23/41

Przychody z tytułu usług świadczonych przez biegłego na zlecenie sądu

20/44

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

17/38

Relacje biznesowe podatnika z pracodawcą żony a prawo do stosowania podatku liniowego
Rodzaj prowadzonej działalności a prawo wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Rozliczanie składek opłacanych przez przedsiębiorców do ZUS - wybrane zagadnienia

6/50
22/45

4/38

Rozliczenie kosztów podróży przedsiębiorcy

12/38

Rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC po sprzedaży firmowego samochodu u prowadzących podatkową księgę

23/38

Rozliczenie paliwa zakupionego do stacjonarnego zbiornika

13/43

Rozliczenie podatkowe zapłaconej kary umownej

18/41

Rozliczenie sfinansowanego dotacją wynagrodzenia właściciela szkoły pełniącego funkcję dyrektora - interpretacja organu
podatkowego

13/47
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Rozliczenie sprzedaży mieszkania wynajmowanego w ramach działalności gospodarczej

10/38

Rozliczenie wynagrodzenia wypłaconego po terminie

9/44

Rozszerzenie zakresu działalności opodatkowanej ryczałtem

20/45

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów opodatkowanych różnymi stawkami

17/41

Ryczałt z własnej działalności po rezygnacji z pracy w firmie współmałżonka - interpretacja indywidualna organu podatkowego

16/46

Skutki dofinansowania działalności pożyczką waloryzowaną kursem waluty obcej

18/43

Sposoby opłacania zaliczek w 2018 r. przez podatników CIT

3/39

Sposób zatwierdzenia ewidencji przebiegu pojazdu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

14/48

Spóźnione faktury od klienta biura rachunkowego

5/46

Sprzedaż samochodu pozostałego po likwidacji firmy

6/44

Straty w towarach - ewidencja w podatkowej księdze

10/35

Świadczenia bhp dla zleceniobiorców

23/43

Transakcje objęte procedurą odwrotnego obciążenia w rozliczeniu PIT

21/41

Ujęcie kosztów ubezpieczeń majątkowych w podatkowej księdze

5/41

Ujęcie kosztu w podatkowej księdze

13/45

Ujęcie w księdze kosztów prenumeraty czasopism i dostępu online do baz danych na następny rok

22/40

Ujęcie w podatkowej księdze kosztów zakupu materiałów zużywanych przy świadczeniu usług

3/42

Ujęcie w podatkowej księdze zakupu towarów sfinansowanych bonem

17/40

Ujmowanie przedawnionych wierzytelności/zobowiązań w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

11/43

Umowa zlecenia zawarta z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

21/46

Ustalenie ostatniej zaliczki i dochodu rocznego na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

1/47

Ustalenie zaliczki na podatek dochodowy na podstawie zapisów w podatkowej księdze

14/41

Uwzględnianie składek KRUS w rozliczeniu podatku dochodowego przez rolnika-przedsiębiorcę

15/47

Współpraca z zagranicznym pracodawcą wyklucza opłacanie podatku liniowego - interpretacja indywidualna organu podatkowego

11/49

Wstąpienie spadkobiercy do spółki osobowej w miejsce zmarłego wspólnika

12/40

Wstępna opłata leasingowa u prowadzącego podatkową księgę

19/44

Wybrane problemy związane z przejściem z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę

24/43

Wybrane zagadnienia dotyczące końcowego spisu z natury

1/51

Wydatki na zakup okularów korekcyjnych i soczewek kontaktowych

16/41

Wydatki zdrowotne przedsiębiorcy

10/40

Wykreślenie z księgi błędnie ujętych w niej kosztów

11/47

Wyposażenie sfinansowane dotacją dla bezrobotnego
Wyprzedaż przedmiotów kolekcjonerskich przez osobę fizyczną
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Zagraniczny wyjazd w celu nauki języka

9/39

Zakup na raty telefonu komórkowego

5/44

Zakup za gotówkę towarów o wartości przekraczającej 15.000 zł - czy ująć koszt w podatkowej księdze?

19/42

Zaliczenie do kosztów wynagrodzenia przekraczającego 15.000 zł wypłaconego w gotówce

17/38

Zaliczki kwartalne z działalności prowadzonej w różnej formie prawnej

3/44

Zaliczki kwartalne z uwzględnieniem różnic remanentowych

8/45

Zamknięcie podatkowej księgi za dany rok podatkowy

24/41

Zapewnianie pracownikom profilaktycznych posiłków i napojów

15/43

Zaprowadzenie ewidencji wyposażenia po przejściu z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów

21/44

Zgłoszenie przejścia na podatkową księgę przez wspólników spółki jawnej

1/49

Zmiany w sposobie prowadzenia podatkowej księgi założonej na 2018 r.

2/45

Zwiększenie VAT do odliczenia w związku ze zbyciem samochodu

20/40

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
Certyfikat rezydencji pobrany ze strony internetowej usługodawcy

2/51

Certyfikat rezydencji uzyskany po wypłacie należności z tytułu umowy leasingu zawartej z polskim oddziałem zagranicznej firmy

5/52

Czy powstaje obowiązek poboru podatku u źródła przy umowie faktoringu? - interpretacje indywidualne organu podatkowego

11/53

Dochody otrzymywane z zagranicy bez pośrednictwa płatnika

3/50

Dochody z umowy zlecenia na gruncie polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

7/50

Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce i za granicą

Dochód zagraniczny a metoda unikania podwójnego opodatkowania

18/48

9/49

Działalność delegowanych do innych krajów pracowników może spowodować powstanie zagranicznego zakładu

13/48

Dzierżawa urządzenia do poboru opłat drogowych - problem w zakresie podatku u źródła

19/46

Formy certyfikatu rezydencji

10/50

Jak ustalić ważność certyfikatu rezydencji podatkowej?

21/49

Jednostka budżetowa jako płatnik podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego

23/50

Kiedy dochody pracownika wykonującego pracę za granicą są opodatkowane tylko w Polsce?

10/44

Kopia certyfikatu rezydencji poświadczona za zgodność z oryginałem przez zagranicznego notariusza

13/53

Koszty związane z działalnością zagranicznego zakładu

16/48

Leasing sprzętu biurowego bez podatku u źródła - wyrok NSA

18/51

Nabycie zdjęć z zagranicznej bazy

13/52

Najem samochodu za granicą

1/53

Należności za nakręcenie filmu reklamowego wypłacane za granicę

2/53

Należności za usługi a podatek u źródła

7/54
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Oddelegowanie pracownika do pracy za granicę i zaprzestanie poboru zaliczek na podatek

23/45

Odliczanie w CIT podatku u źródła pobranego za granicą

4/45

Odsetki wypłacane polskiemu rezydentowi przez zagraniczny bank

23/48

Odsetki z tytułu kredytu zaciągniętego w zagranicznym banku

13/51

Opłaty za udostępnienie urządzenia niesłużącego do zadań przemysłowych bez podatku u źródła - wyrok NSA

16/51

Opodatkowanie dochodów z wakacyjnej pracy za granicą

17/49

Opodatkowanie odsetek od pożyczki udzielonej przez zagraniczną spółkę

15/49

Opodatkowanie renty otrzymywanej z zagranicy

4/47

Opodatkowanie wynagrodzenia obcokrajowca wykonującego zlecenie

24/51

Opodatkowanie wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę za granicą - krok po kroku

12/46

Oprogramowanie na własny użytek bez podatku u źródła

22/48

Pobór podatku od płatności za wynajem środka transportu

5/49

Pobór podatku przy wypłacie należności za granicę

8/53

Podatek zapłacony za zagranicznego kontrahenta jako koszt podatkowy

22/46

Pracodawca nie może żądać nadpłaty podatku za oddelegowanych pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przekroczenie przez pracownika 183 dni pobytu za granicą a PIT

Przychód osiągnięty przez zleceniobiorcę za granicą
Rozliczanie zwrotu zagranicznego podatku - wyrok NSA

3/51
16/49

1/53
22/50

Rozliczenie obcokrajowca zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia, gdy brak certyfikatu rezydencji

6/51

Rozliczenie straty zlikwidowanego zagranicznego zakładu - wyrok NSA

1/55

Rozliczenie w PIT zwrotu zagranicznego podatku

11/51

Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne opłacone za granicą

20/48

Sprzedaż internetowa za pośrednictwem serwera zlokalizowanego za granicą

17/47

Stosowanie certyfikatu rezydencji bez określonego okresu ważności

17/51

Strata zagranicznego zakładu

8/52

Usługa badania jakości towarów

23/48

Usługa polegająca na kompleksowej obsłudze uczestnika targów a podatek u źródła

14/52

Usługa przechowywania danych na serwerach a obowiązek odprowadzenia podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego 19/50

Usługi budowlane wykonywane za granicą - opodatkowanie dochodu
Usługi zakupione od zagranicznego podmiotu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Ustalenie obowiązku podatkowego pracownika wykonującego pracę za granicą
W 2019 r. zmienią się zasady poboru podatku u źródła

Wynagrodzenie za oprogramowanie dla zagranicznego kontrahenta
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Wynagrodzenie za oprogramowanie dla zagranicznego kontrahenta a podatek u źródła - interpretacja organu podatkowego

12/50

Wynajem narzędzi używanych za granicą z podatkiem u źródła - wyrok NSA

15/51

Zagraniczne dochody w zeznaniu podatkowym osoby fizycznej

21/50

Zagraniczne przychody podatnika CIT

20/51

Zagraniczny pośrednik handlowy bez podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego

2/54

Zaliczka na podatek dochodowy od dochodu pracownika wykonującego pracę za granicą

11/50

Zatrudnienie cudzoziemca na umowę o pracę

23/46

Zatrudnienie obcokrajowców i oddelegowanie ich do pracy do innego kraju

3/48

Zmiana rezydencji podatkowej pracownika wykonującego pracę za granicą

14/49

Zwolnienie od podatku dywidendy wypłacanej zagranicznej spółce

18/50

Zwolnienie z CIT odsetek wypłacanych zagranicznej spółce

19/48

9. Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
Czy koszt kancelarii prowadzącej sprawy związane z uzyskaniem prawa ochronnego na wzór użytkowy można odliczyć w ramach ulgi
B+R?

21/54

Czy kwota zadośćuczynienia podlega opodatkowaniu? - interpretacja indywidualna organu podatkowego

15/58

Czy kwoty wpłacone na podstawie umowy deweloperskiej na poczet nabycia mieszkania dają prawo do zastosowania zwolnienia
od podatku?

10/52

Czy odpłatność za usługi medyczne daje prawo do ulgi rehabilitacyjnej?

22/51

Czy odszkodowania dla poszkodowanego w wypadku przy pracy są zwolnione od podatku?

11/60

Czy w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można odliczyć koszty wynagrodzeń pracowników wdrażających program
księgowy?

20/54

Czy zapomogi wypłacane dla nauczycieli są wolne od podatku?

10/55

Darowizna na cele krwiodawstwa

5/54

Diety należne radnym za grudzień 2017 r., a wypłacone w 2018 r. - limit zwolnienia od podatku

3/53

Dokumentowanie wydatków na używanie samochodu osobowego

9/54

Dopłaty do wypoczynku i pobytu na leczeniu dzieci i młodzieży w 2018 r.

9/51

Ekwiwalenty dla pracowników za używanie własnej odzieży i obuwa roboczego oraz za pranie odzieży

18/53

Finansowanie z majątku odrębnego zakupu nieruchomości małżeńskiej

23/52

Inwestycja w budowę domu na gruncie należącym do współmałżonka też daje prawo do ulgi mieszkaniowej - interpretacja organu
podatkowego

17/54

Karty przedpłacone dla pracowników

13/54

Korekta kosztów podatkowych odliczanych jako koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R - wyrok WSA

24/58

Koszty działalności badawczo-rozwojowej sfinansowane dotacją

11/55

Kwota odliczenia ulgi prorodzinnej u rozwiedzionego rodzica po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności

23/51

Nabycie miejsca postojowego a zwolnienie podatkowe - interpretacja indywidualna organu podatkowego

24/59
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Nabycie uprawnień do ulgi rehabilitacyjnej w trakcie roku podatkowego

4/52

Od 2018 r. zmiany w PIT w zakresie zwolnień podatkowych

1/57

Odliczenie darowizny przekazanej za pośrednictwem pracodawcy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

4/54

Odliczenie wydatków na używanie samochodu przez osobę z orzeczoną III grupą inwalidztwa

8/56

Optymalizacja podatkowa związana z oszczędzaniem na IKZE w 2018 r.

13/55

Podatkowe konsekwencje opłacenia przez przedsiębiorcę zawyżonych składek ZUS

20/55

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników

12/52

Praktyczne problemy stosowania ulgi abolicyjnej

14/54

Prawo do ulgi rehabilitacyjnej - wybrane problemy

15/54

Przychody z zamiany rzeczy ruchomych w 2018 r.

6/59

Rozliczenie przez nierezydenta sprzedaży nieruchomości położonej w Polsce

18/55

Ryczałtowiec składając nieterminowo PIT-28 zachowuje prawo do ulg

7/58

Sfinansowanie remontu domu należącego do małżonka

8/60

Składki na ubezpieczenia opłacane do ZUS od dochodu uzyskanego za granicą w Polsce zwolnionego od PIT

7/56

Składki na ubezpieczenie samochodu a koszty jego używania przez osobę niepełnosprawną

17/52

Sporządzenie PIT/O, gdy na jedno małoletnie dziecko podatnik nie dokonuje odliczenia

10/54

Sposoby korzystania z ulgi B+R w zeznaniu za 2017 r.

2/59

Sprzedaż nieruchomości, której zakup sfinansowano kredytem

11/57

Stypendia stażowe dla uczniów współfinansowane ze środków UE

14/58

Stypendia studenckie od jednostki samorządu terytorialnego

14/57

Środki finansowe otrzymane jako pomoc w programie współfinansowanym ze środków europejskich - interpretacja organu
podatkowego

21/56

Świadczenia otrzymane/wypłacone w 2018 r. z tytułu objęcia opieką dzieci pracowników

4/50

Świadczenia wypłacone po rezygnacji z tworzenia ZFŚS bez PIT

5/56

Świadczenia z ZFŚS od różnych pracodawców - zastosowanie limitu zwolnienia od podatku

19/52

Ulga na dziecko zamieszkałe za granicą

8/57

Ulga rehabilitacyjna w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego

23/55

Ulgi przysługujące rodzicowi, którego dziecko przebywa w domu pomocy społecznej

13/57

Ustalenie daty dokonania wpłaty na IKZE - interpretacja indywidualna organu podatkowego

7/59

Ustalenie dochodu osoby niepełnosprawnej

9/55

Ustalenie dochodu uczącego się dziecka na potrzeby ulgi prorodzinnej

24/56

Ustalenie kwoty ulgi abolicyjnej do odliczenia we wspólnym zeznaniu małżonków - interpretacja indywidualna organu podatkowego

3/54

Utrzymanie psa asystującego - zakres ulgi po zmianach

1/60

W limicie dochodów pełnoletniego dziecka uwzględnia się dochód pomniejszony o straty podatkowe - wyrok NSA
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Warunki zwolnienia od podatku zapomóg dla emerytów (rencistów)

16/53

Wpłata na rzecz fundacji a prawo jej odliczenia jako darowizny - interpretacja organu podatkowego

19/55

Wsparcie OPP w PIT za 2017 r.

6/56

Wydatki na używanie samochodu w rodzinie osób niepełnosprawnych

2/56

Wydatki za pobyt na leczeniu w sanatorium pozwolą zmniejszyć podatek - interpretacja indywidualna organu podatkowego

5/58

Wydatki związane z turnusem rehabilitacyjnym

12/54

Wynagrodzenie osób pełniących funkcje w komisjach wyborczych wolne od podatku dochodowego

22/54

Zakup leku za pośrednictwem fundacji a prawo do ulgi rehabilitacyjnej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

20/56

Zakup mieszkania od członka rodziny
Zakup oprogramowania a ulga na działalność badawczo-rozwojową

3/52
10/51

Zbycie mieszkania będącego przedmiotem najmu

3/52

Zwolnienie od PIT wartości biletów wydawanych pracownikom

4/54

Zwolnienie od podatku dochodów przedszkola

19/54

10. Inne zagadnienia podatkowe
Czynsz dzierżawny jako koszt kwalifikowany z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

15/62

Czy odsetki od należności cywilnoprawnych trzeba opodatkować?

12/59

Czy podmioty powiązane rodzinnie mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej?

24/61

Czy spółkę z o.o. należy uznać za podmiot powiązany z jej kontrahentem?

20/58

Do 1 października 2018 r. niektórzy podatnicy powinni wywiązać się z obowiązków w zakresie dokumentacji podatkowej

18/58

Dokumentacja cen transferowych dla podatkowych grup kapitałowych - wyjaśnienie Ministra Finansów

20/59

Dokumentacja cen transferowych i CIT/TP

10/57

Dokumentacja cen transferowych - powiązania osobowe

5/60

Dokumentacja podatkowa a prowadzenie podatkowej księgi

11/63

Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi

18/59

Dokumentacja podatkowa w spółce z udziałem gminy
Dokumentacja w podmiocie powstałym z przekształcenia - odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską

Dokumentacja w spółkach z udziałem gminy

9/58
13/61

7/62

Dywidenda otrzymana przez osobę prawną

23/57

Działalność nierejestrowa a wymóg prowadzenia ewidencji księgowej

19/62

Forma opodatkowania nowej działalności po likwidacji dotychczasowej

19/61

Koszty i przychody związane z zatrudnianiem osób bezrobotnych

7/66

Koszty pośrednie dotyczące działalności w SSE

6/64

Kwalifikowanie odsetek od obligacji korporacyjnych do źródła przychodów

5/59
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Kwalifikowanie opłat licencyjnych do zysków kapitałowych

10/61

Kwalifikowanie przychodów ze sprzedaży nieruchomości do właściwego źródła przychodów

8/61

Leasing zwrotny maszyny wykorzystywanej w specjalnej strefie ekonomicznej

17/58

Likwidacja prywatnego najmu i przejęcie lokalu na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

9/61

Limity do ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

10/59

Ministerstwo Finansów chce uchylić zastrzeżenie dotyczące terminu składania wniosku o preferencyjne opodatkowanie

20/61

Moment nabycia przez owdowiałego małżonka nieruchomości uprzednio nabytej do majątku objętego wspólnością majątkową interpretacja ogólna

6/61

Moment powstania przychodu w przypadku otrzymania wpłat na poczet dostaw towarów/usług

1/63

Najem kilku lokali może być uznany za działalność gospodarczą

18/60

Naprzemienna opieka wyklucza uznanie rodziców za osoby samotnie wychowujące dziecko - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

8/65

Nieoprocentowana pożyczka dla spółki komandytowej, której wspólnikiem jest małżonek pożyczkodawcy - wyrok NSA

19/63

Nie zawsze zwrot podatku z zagranicy wymaga doliczenia w zeznaniu podatkowym - interpretacja indywidualna organu podatkowego

21/63

Nowelizacja przepisów regulujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanym

1/64

Obowiązek dokumentacji cen transakcyjnych w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki jawnej

12/57

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

17/56

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej przy transakcjach jednego rodzaju

14/59

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w spółkach jawnych uznanych za podmioty powiązane

19/56

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

10/62

Obrót kryptowalutami - wybrane zagadnienia

15/59

Odsetki od środków na wspólnym rachunku bankowym a przychód małżonków - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Odsetki od zaległych alimentów są opodatkowane

Odsetkowy problem podatników wpłacających spóźnioną zaliczkę po 20 stycznia

2/66
18/62

7/64

Opodatkowanie dochodów z kolejnej działalności podjętej w trakcie roku podatkowego

19/60

Opodatkowanie rodzica wychowującego dzieci w roku zawarcia małżeństwa i roku następnym

21/61

Opodatkowanie ryczałtem prywatnego najmu w 2018 r.

3/59

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej - nowy obowiązek informacyjny

4/56

Podmioty powiązane

Podmioty powiązane - spółka i prezes jej zarządu

16/57

9/56

Powiązania pomiędzy spółkami z o.o.

21/58

Powiązanie między spółką jawną oraz jej wspólnikami prowadzącymi indywidualną działalność gospodarczą

11/64

Prywatny najem składników majątku wspólnego małżonków

16/58

Przekształcenie spółki z o.o. w komandytową

1/66

Przekształcenie spółki z o.o. w spółkę komandytową a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej

6/62
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Przychody z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

9/60

Przychód z najmu nieruchomości administrowanej przez zarządcę - interpretacja indywidualna organu podatkowego

16/60

Rozliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r. - komunikat Ministerstwa Finansów

2/65

Ryczałt od przychodów z najmu

11/67

Samotne wychowywanie dziecka na gruncie przepisów o PIT

17/60

Skutki podatkowe przekształcenia spółki z o.o. w spółkę komandytową

3/56

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości objętej wspólnością ustawową na mocy umowy małżeńskiej

15/63

Status osoby samotnie wychowującej dziecko - odpowiedź na interpelację poselską

9/62

Stosowanie obniżonej stawki CIT

4/58

Świadczenia otrzymywane w ramach bankowych akcji (programów) promocyjnych

24/63

Świadczenie motywacyjne to nie nagroda - wyrok NSA

22/61

Transakcje dokonywane na poziomie cen rynkowych

11/62

Transakcje na poziomie cen rynkowych

13/59

Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi rodzinnie

8/62

Transakcje pomiędzy spółkami powiązanymi osobą wspólnika

7/61

Umowa spółki komandytowej a dokumentacja podatkowa

4/61

Uprawomocnienie się wyroku rozwodowego daje status osoby samotnie wychowującej dziecko - interpretacja organu podatkowego

23/62

Utrata prawa do opłacania ryczałtu w zakresie jednej działalności

19/59

Włączenie nieruchomości do majątku wspólnego małżeńskiego to nie nabycie - wyrok NSA

13/63

Wybór skali podatkowej jako formy pozwalającej na optymalizację opodatkowania prywatnego najmu

23/59

Wybór uproszczonych zaliczek przez fundację

13/62

Wykazanie w zeznaniu podatkowym dochodu z działalności w specjalnej strefie ekonomicznej

22/56

Wynajem nieruchomości wspólnych przez małżonków

21/60

Wyrównanie majątków po rozwodzie

14/62

Zaliczki PIT w 2018 r.

2/62

Zasady opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej

22/57

Zbywający udziały w spółce jawnej ma przychód z praw majątkowych

14/61

11. Czytelnicy pytają
15% stawka CIT dla spółki rozpoczynającej działalność

16/63

Abonament na usługi prawne w kosztach podatkowych

7/69

CIT-8 gdy brak przychodów i kosztów

4/63

Czy podlega opodatkowaniu wartość składników majątku pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej?

12/64

Czy wydatki na zakup napojów dla klientów stanowią koszty uzyskania przychodów?

21/64
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Czy zasiłek macierzyński stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Data ujęcia w kosztach podatku od środków transportowych
Dochód wspólnoty mieszkaniowej z odsetek płaconych przez właścicieli lokali

23/66

6/67
19/64

Dostarczenie towarów za pośrednictwem kuriera - moment powstania przychodu podatkowego

9/64

Ewidencjonowanie w podatkowej księdze wynagrodzeń z umów zlecenia

5/67

Faktura korygująca wystawiona z powodu wykazania błędnej ceny

22/65

Faktura pro forma, zaliczkowa i końcowa a ustalenie różnic kursowych

13/65

Jedna czy dwie księgi w przedsiębiorstwie wielozakładowym?

8/70

Jednorazowa amortyzacja u podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej

14/64

Kiedy rozliczyć sprzedaż środka trwałego dokonaną podczas zawieszenia działalności gospodarczej?

24/68

Kiedy sprzedaż samochodu wycofanego z działalności gospodarczej i przekazanego na potrzeby osobiste będzie neutralna podatkowo? 9/66
Korekta CIT-8 w zakresie stawki podatku

24/66

Koszt wymiany drzwi do siedziby firmy

16/64

Koszty finansowania dłużnego - definicja

7/68

Koszty organizacji imprezy integracyjnej

5/64

Koszty pośrednie w 2018 r. rozliczane na dotychczasowych zasadach

1/68

Koszty uzyskania przychodu przy wypłacie byłemu pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop

4/64

Koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży samochodu osobowego

11/68

Koszty wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia małżonka na umowę zlecenia

18/65

Koszty z tytułu zorganizowania uroczystości wręczania dyplomów absolwentom uczelni

21/66

Koszty zakupu toreb z nadrukiem firmowym

17/64

Kurs waluty obcej stosowany przy korekcie przychodu

3/63

Kwota zmniejszająca podatek nie może być stosowana w dwóch zakładach pracy

10/65

Kwota zmniejszająca podatek u pracownika, który zawiesił działalność

19/66

Limit jednorazowej amortyzacji
Małżonkowie działający w tej samej branży bez prawa do karty podatkowej

3/64
16/66

Miesięczny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych trzeba zapłacić bez względu na jego wysokość

7/71

Moment korekty kosztów podatkowych w związku z otrzymaniem rabatu

4/64

Moment powstania przychodu gdy przedsiębiorca otrzymał zaliczkę na poczet przyszłych usług

20/65

Moment powstania przychodu w przypadku usługi wykonanej na przełomie miesięcy

18/64

Moment powstania przychodu z najmu środka trwałego rozliczanego w okresach rozliczeniowych

21/66

Moment powstania przychodu z odsetek

7/68

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży towaru

1/71
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Moment rozpoczęcia spisu z natury

2/70

Moment ujęcia w kosztach podatkowych składek ZUS od nieterminowo wypłaconych wynagrodzeń

5/65

Moment ujęcia w kosztach podatku od nieruchomości

8/69

Moment ujęcia w kosztach składek ZUS przedsiębiorcy

23/63

Moment zaliczenia do kosztów pracowniczych składek ZUS zapłaconych po likwidacji działalności gospodarczej

22/66

Możliwość ewidencjonowania przychodu z tytułu odsetek od depozytu w ujęciu rocznym

15/66

Możliwość wpłaty w 2018 r. uproszczonych zaliczek na podatek, gdy podatnik poniósł stratę

3/65

Nabycie udziałów własnych bez wynagrodzenia

13/64

Nagrody dla pracowników wypłacane z zysku netto

10/63

Nieodliczony VAT od usługi leasingu może być kosztem

22/63

Nieodpłatne zatrzymanie przez wynajmującego ulepszenia nieruchomości

15/65

Nieuwzględnianie pracownikowi kosztów uzyskania przychodów
Obciążanie kosztów podatkowych nieściągalnymi wierzytelnościami

Obliczenie zaliczki na podatek przez emeryta prowadzącego działalność

3/66
20/64

8/69

Odliczanie przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenia społeczne

10/66

Odliczenie darowizny dokonanej przez ryczałtowca

19/67

Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej z dwóch tytułów

12/66

Odliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej przez przedsiębiorcę w niepełnej kwocie

21/67

Odliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych przez podatników CIT

6/66

Odsetki od kredytu konsolidacyjnego w kosztach uzyskania przychodów

5/64

Odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty za zajęcie pasa drogowego

18/63

Odsetki od pożyczki udzielonej przez firmę powiązaną

12/63

Odsetki oraz koszty upomnień za niewpłacone podatki

11/69

Opodatkowanie odsetek od pożyczki
Opodatkowanie umowy zlecenia zawartej na rok, gdy wypłata wynagrodzenia dokonywana jest co miesiąc

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej

1/70
11/71

3/63

Otwarcie nowego sklepu a sporządzenie spisu z natury

20/66

Podatek od przychodów z budynków będących środkami trwałymi - ustalenie podstawy opodatkowania

21/64

Podstawa zaprzestania stosowania pracownikowi podwyższonych kosztów uzyskania przychodów

14/66

Postawienie pieniędzy do dyspozycji pracownika oznacza uzyskanie przez niego przychodu

9/65

Powiązanie pomiędzy spółkami

4/63

Powstanie przychodu na przełomie roku

2/69

Pracownik odbywający podróż służbową prywatnym samochodem nie musi dostarczać pracodawcy faktur za paliwo
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Prawo do korzystania z 15% stawki CIT

10/63

Premia otrzymana od banku za założenie firmowego konta

13/67

Prowizje bankowe z tytułu wypłaty z bankomatu pieniędzy na prywatne potrzeby właściciela firmy

16/64

Przechowywanie faktur kosztowych przez ryczałtowca

13/67

Przeliczenie na złote kosztu podatkowego poniesionego w walucie obcej

17/65

Przychody z dzierżawy gruntów rolnych podlegają opodatkowaniu CIT

8/68

Przychód z prywatnego najmu gdy najemca nie zapłacił czynszu

4/66

Przychód ze sprzedaży całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

14/65

Przychód ze sprzedaży wyposażenia przez ryczałtowca

23/67

Przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów w CIT

17/63

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego

13/66

Rok podatkowy spółki inny niż kalendarzowy a termin złożenia PIT-4R

16/62

Rozliczanie kosztów przy działalności rolniczej i działalności gospodarczej

23/65

Rozliczenie w kosztach rozmów służbowych z prywatnego telefonu przedsiębiorcy
Rozliczenie kwoty z faktury korygującej dokumentującej przyznany rabat

5/66
14/65

Rozliczenie składek ZUS opłaconych jedną wpłatą

6/68

Rozliczenie straty z odpłatnego zbycia udziałów

1/69

Rozliczenie straty ze sprzedaży wierzytelności

16/62

Rozliczenie zakupu kilku telefonów komórkowych o łącznej wartości przekraczającej 10.000 zł

11/70

Rozliczenie zakupu składnika majątku, którego wartość początkowa wynosi 10.000 zł

22/64

Różnice kursowe od pożyczki przeznaczonej na wypłatę dywidendy

1/68

Różnice kursowe związane ze spłatą pożyczek

2/68

Ryczałtowiec nie uwzględnia w rozliczeniach podatkowych sporządzonego spisu z natury

9/66

Samochód w leasingu operacyjnym a obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu

5/66

Składka na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy

2/70

Sporządzanie dowodów wewnętrznych przez biuro rachunkowe

Sposób numerowania dokumentów księgowych u podatników prowadzących podatkową księgę
Spółka z o.o. prowadząca działalność leczniczą bez zwolnienia od podatku dochodowego

10/65

4/65
15/64

Stawka CIT, gdy rok podatkowy nie pokrywa się z kalendarzowym

8/67

Stawka CIT dla podatników rozpoczynających działalność

2/68

Stawka podatku u członka zarządu, którego dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy

10/64

Stosowanie na wniosek pracownika 32% stawki podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek od należności pracowniczych

17/67

Ujemna wartość firmy powstała w związku ze sprzedażą przedsiębiorstwa - skutki w CIT
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Ujęcie w kosztach faktury za szkolenie pracowników

11/70

Ujęcie w kosztach i rozliczenie różnic kursowych z tytułu prowizji pobranej z rachunku walutowego

20/63

Ujęcie w kosztach odsetek karnych od nieterminowo spłacanego kredytu

9/64

Ujęcie w kosztach prowizji od prywatnego kredytu przeznaczonego na potrzeby firmy

24/68

Ujęcie w kosztach wydatków na rejestrację samochodu

18/65

Ujęcie w kosztach wynagrodzenia męża, gdy między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa

12/65

Ujęcie w księdze prowizji bankowej
Ujęcie w księdze towarów, których zakup dokumentuje faktura wystawiona w miesiącu następnym

Urząd skarbowy i podatnik nie muszą otrzymać PIT-11 w tym samym dniu
Ustalanie limitu małego podatnika

Ustalenie miesięcznej zaliczki CIT w uproszczonej formie

3/66
22/65

4/65
14/63

6/66

Utracona przedpłata nie jest kosztem podatkowym

11/68

Uznanie składnika majątku za wyposażenie

19/66

Wniesienie dopłat do spółki z o.o. - skutki podatkowe

18/63

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki z o.o.

12/63

Wpłaty na PFRON sfinansowane z gminnej dotacji

17/63

Wpływ zawieszenia działalności gospodarczej na odpisy amortyzacyjne

19/65

Wspólne rozliczenie małżonków

6/69

Wydatek poniesiony w 2018 r. na prenumeratę czasopism na 2019 r.

23/64

Wydatek na zakup alkoholu przekazywanego klientom

13/64

Wydatki na dojazdy na posiedzenia rady nadzorczej

22/63

Wydatki poniesione na nabycie udziałów umarzanych bez wynagrodzenia

24/66

Wydatki ponoszone w celu nabycia udziałów w spółce kapitałowej

14/63

Wydatki związane ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych w działalności gospodarczej
Wykazanie przychodu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

Wykazanie w zeznaniu stypendium otrzymanego przez małoletnie dziecko
Wymiana starego oświetlenia na nowe - remont czy ulepszenie firmowych budynków?

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu

7/70
24/69

9/67
21/65

7/71

Wypełnianie karty przychodów pracownika, gdy wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu

16/65

Zakup koszy prezentowych dla kontrahentów

24/67

Zaliczka na podatek o wartości nieprzekraczającej 1.000 zł

20/63

Zaliczka na podatek od dochodów z najmu
Zamknięcie firmy a obowiązek opłacania zaliczek
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Zapłata pierwszej zaliczki na podatek od dochodów z prywatnego najmu

18/66

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.
Zwrot niesłusznie otrzymanych środków walutowych a różnice kursowe

2/71
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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