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1. Koniecznie przeczytaj
Aktualizacja KSR nr 9 "Sprawozdanie z działalności"

3/4

Bezpłatne składanie sprawozdania finansowego do KRS po 15 marca 2018 r.

8/6

Do Sejmu wpłynął projekt zmian ustawy o rachunkowości dotyczący kolejnych uproszczeń

20/5

Forma przekazania sprawozdania finansowego za 2017 r. do urzędu skarbowego - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

11/4

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki

3/6

Kto decyduje o podziale zysku w SP ZOZ? - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

7/4

Kursy średnie walut obcych do wyceny bilansowej dokonywanej na dzień 31 grudnia 2017 r.

2/4

Limit przychodów za 2018 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2019 r.

20/4

MF udostępniło aplikację umożliwiającą przekazywanie sprawozdań finansowych Szefowi KAS

24/8

Mechanizm podzielonej płatności - księgowanie przelewu przychodzącego

16/4

Mechanizm podzielonej płatności - ujawnianie danych o rachunku VAT w sprawozdaniu finansowym

12/4

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych w 2018 r.

2/6

Ministerstwo Finansów udostępniło struktury logiczne sprawozdań finansowych

17/4

Moment powstania przychodu przy płatnościach PayU - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

14/4

Nowa odpowiedź MF w kwestii e-sprawozdań finansowych sporządzanych po 1 października 2018 r.

24/6

Nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej

3/5

Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych - odpowiedzi MS na pytania naszego Wydawnictwa

6/6

Nowe zasady składania rocznych sprawozdań finansowych do KRS

10/5

Obowiązki ustawowe związane ze składaniem i ogłaszaniem rocznych sprawozdań finansowych

10/4

Od 1 października 2018 r. można rozpocząć inwentaryzację niektórych składników aktywów

19/7

Odpowiedzi MF na pytania dotyczące obowiązku sporządzania e-sprawozdań finansowych

20/8

Ogłoszenie rocznego sprawozdania finansowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

10/8

Opublikowano KSR nr 12 "Działalność rolnicza"

15/4

Opublikowano rozporządzenie w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego

23/6

Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki

5/4

Opublikowano tekst jednolity ustawy o rachunkowości

1/5

Opublikowano ustawy zmieniające ustawę o rachunkowości

24/5

Opublikowano zaktualizowany KSR nr 3 "Niezakończone usługi budowlane"

15/5

Opublikowano zaktualizowany KSR nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa"

15/6

Opublikowano zmiany dotyczące sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej

6/6

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

2/5

Prezentacja odpraw rentowych w rachunku zysków i strat - wyjaśnienie MF na pytanie naszego Wydawnictwa

4/6
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Projekt stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie rozrachunków z kontrahentami

24/7

Przekazanie drugiej raty odpisów na ZFŚS na rachunek funduszu

18/4

Raportowanie informacji o polityce różnorodności - odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF

5/5

Sejm uchwalił zmiany do ustawy o rachunkowości dotyczące kolejnych uproszczeń

23/4

Składanie rocznych sprawozdań finansowych podatników CIT do urzędu skarbowego

10/7

Sprawozdanie z prac Komitetu Standardów Rachunkowości

5/6

Termin podjęcia decyzji w sprawie sporządzenia uproszczonego sprawozdania finansowego

3/6

Terminy prac bilansowych w marcu 2018 r.

6/4

Uchwalono zmiany dotyczące przekazywania i sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej

4/4

Wątpliwości dotyczące e-sprawozdań finansowych - wyjaśnienia MS na pytania naszego Wydawnictwa

20/6

Ważne terminy w czerwcu 2018 r.

11/5

Ważne terminy w kwietniu 2018 r.

8/4

Ważne terminy w styczniu 2018 r.

1/4

Zbliża się termin zawarcia umowy z firmą audytorską

18/5

Zmiana terminów przedawnienia roszczeń

13/4

Zmiany ustawy o rachunkowości wprowadzone ustawą o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej

19/4

2. Rachunkowość finansowa
Bilansowe i podatkowe rozliczanie części odsetkowej raty leasingowej
Czy tracąc prawo do uproszczenia trzeba zakwalifikować umowę najmu do leasingu finansowego?

11/6
16/16

Definicja jednostki mikro i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym

22/5

Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

3/12

Dotacja na ulepszenie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

13/10

Elektronizacja sprawozdań finansowych od 1 października 2018 r.

18/7

Forma sprawozdania finansowego i zasady jego podpisywania po 1 października 2018 r.

21/7

Inwentaryzacja 2018 - spis z natury towarów w czynnym magazynie oraz weryfikacja środków trwałych

24/12

Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury - wybrane zagadnienia

20/10

Jak funkcjonuje konto "Rozliczenie kosztów" w przypadku rozwiązania rezerwy?

11/11

KSR nr 12 "Działalność rolnicza" - biologiczne aktywa trwałe w produkcji zwierzęcej

17/5

Kompensata należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług

23/17

Korekta błędnych zapisów na kontach kosztów i przychodów

5/15

Leasing rozliczany w walucie obcej - ujęcie różnic kursowych

16/12

Leasing zwrotny samochodu osobowego

22/11

Obowiązek sporządzenia e-sprawozdań finansowych i ich złożenia we właściwym rejestrze sądowym
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Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych

9/8

Odpowiedzialność za sporządzenie sprawozdania finansowego

21/6

Opłata recyklingowa za torebki foliowe pobierana od 1 stycznia 2018 r.

3/16

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2018 r.
Połączenie spółki dominującej i zależnej metodą nabycia

7/6
14/13

Pożyczka w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

4/7

Prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych odsetek od kredytów oraz wniesionych dopłat do kapitału

1/6

Prezentacja w rachunku zysków i strat dobrowolnych składek, przekazanych darowizn oraz kosztów wynajmu
Prezentacja w sprawozdaniu finansowym dotacji otrzymanej na zakup lub budowę środka trwałego

Przychód z niezakończonych na dzień bilansowy usług budowlanych
Rachunkowość w firmie produkcyjnej - ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji

Raporty na temat informacji niefinansowych sporządzane po raz pierwszy za 2017 r.

4/13
24/15

5/12
21/13

1/14

Realizacja projektu inwestycyjnego finansowanego ze środków UE

20/17

Rozchód środka trwałego i prezentacja wyniku z jego sprzedaży w rachunku zysków i strat

23/10

Rozliczenie produkcji niezakończonej na dzień bilansowy

2/12

Rozliczenie sprzedaży krajowej, na poczet której otrzymano zaliczkę w walucie obcej

13/6

Rozliczenie straty bilansowej za 2017 r. w księgach rachunkowych spółki kapitałowej

10/9

Rozrachunki z właścicielem w księgach i sprawozdaniu finansowym firmy osoby fizycznej

6/8

Skutki bilansowe prowadzenia różnych rodzajów działalności

7/11

Sprawozdania sporządzane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym

21/8

Sprawozdanie finansowe sporządzane według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości

23/14

Sprzedaż niepełnowartościowych wyrobów pochodzących ze zwrotów

18/12

Sprzedaż nieruchomości przez pośrednika poprzedzona wpłatą zadatku

4/16

Termin podjęcia decyzji o sporządzeniu uproszczonego sprawozdania dla jednostki mikro lub małej

22/4

Tworzenie, aktualizacja oraz prezentacja w rachunku zysków i strat rezerw na świadczenia pracownicze
Udokumentowanie wprowadzenia przedmiotu leasingu do ewidencji

2/7
16/14

Umowa o dzieło i umowa zlecenia w ewidencji księgowej

12/9

Ustalenie podatku odroczonego, gdy przychód podatkowy wyprzedza przychód bilansowy

6/11

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należność i jego prezentacja w sprawozdaniu finansowym

21/10

Wartość końcowa przedmiotu leasingu, gdy nie skorzystano z opcji wykupu

16/13

Warunki uzyskania statusu jednostki małej i zakres uproszczeń w sprawozdaniu finansowym

22/8

Wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za 2018 r.

19/10

Wycena bilansowa aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych
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Wycena bilansowa towarów w punktach obrotu detalicznego

23/7

Wycena rozrachunków w walucie obcej i ustalenie różnic kursowych

14/5

Wykorzystanie spisu z natury do aktualizacji wartości zapasów

1/12

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

8/12

Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym

21/4

Zaliczka na zakup środka trwałego w ramach WNT

Zasada rzetelnego i jasnego obrazu w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości

17/10

8/9

Zasady ewidencji korekt dotyczących lat ubiegłych w zależności od stopnia istotności

6/15

Zasady rozliczania umowy dzierżawy w księgach dzierżawcy

2/16

Zasady rozliczania wstępnej opłaty leasingowej w leasingu operacyjnym

16/8

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

9/4

Zdarzenia ujawnione po dniu bilansowym i ich skutki w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

5/7

Zobowiązanie z tytułu pożyczki - zasady wyceny i ewidencji księgowej

15/7

3. Rachunkowość w przykładach liczbowych
Bilansowe i podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń

Bony towarowe wydawane pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych
Faktura korygująca w walucie obcej z tytułu otrzymanego rabatu

18/16

7/22
13/19

Faktura sprzedaży wystawiona w styczniu 2018 r., gdy wydanie wyrobów nastąpiło w grudniu 2017 r.

2/21

Faktura za prenumeratę czasopisma na cały 2018 r., opłacona w 2017 r.

2/26

Jak księgować dopłaty do wyjazdów dzieci pracowników na "zieloną szkołę"?

Jak ująć przekazanie próbek własnych wyrobów na cele reklamy, gdy stosuje się konta zespołu 4 i 5?
Jak ujmuje się w księgach sprzedaż wyrobów pochodzących ze zwrotów?

12/16

6/25
24/20

Kiedy w jednostce produkcyjnej stosuje się konta obrotów wewnętrznych?

6/23

Koszty na przełomie roku - księgowanie faktur za media

1/19

Leasing w księgach korzystającego - wybrane problemy

23/21

Mechanizm podzielonej płatności - ujęcie w księgach rachunkowych

14/19

Moment powstania przychodu ze sprzedaży

2/20

Nieruchomość przekwalifikowana z inwestycji do środków trwałych

9/14

Obowiązek wnoszenia opłat za usługi wodne wynikający z nowego Prawa wodnego

7/17

Odpisanie zakupionej wierzytelności w przypadku uznania jej za nieściągalną

4/24

Odsetki od należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług

22/22

Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu w 2018 r.

4/20

Opłaty leasingowe na przełomie roku

8/20
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Pobranie przez pracownika zaliczki na zakup materiałów i jej rozliczenie

15/20

Podatek od płatności za wynajem środka transportu kontrahentowi zagranicznemu

17/20

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o., w wyniku konwersji pożyczki na udziały

21/21

Podział zysku w spółkach kapitałowych

11/15

Pożyczka zaciągnięta w złotówkach i jej zwrot w walucie obcej

16/22

Przekazanie wyrobów w formie darowizny w księgach darczyńcy

9/11

Przekształcenie umów leasingu po utracie prawa do uproszczeń

10/15

Przekwalifikowanie umowy o dzieło na umowę zlecenia w wyniku kontroli ZUS

13/14

Refaktura wystawiona w 2018 r., dotycząca zużycia mediów w 2017 r.

2/24

Rezerwy na odprawy emerytalne, rentowe oraz nagrody jubileuszowe

24/25

Rozliczanie w czasie kosztów związanych z działalnością operacyjną jednostki

20/26

Rozliczanie w księgach rachunkowych zapomóg wypłacanych pracownikom

5/25

Rozliczenie VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności

23/29

Rozliczenie dywidendy wypłaconej w walucie obcej zagranicznej osobie fizycznej

17/17

Rozliczenie leasingu w walucie obcej uznanego za finansowy dla celów bilansowych

6/18

Rozliczenie w księgach wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy za granicę

3/26

Rozliczenie wyniku finansowego w spółkach osobowych i firmach osób fizycznych

12/21

Rozwiązania ewidencyjne dotyczące podatku od nieruchomości

5/21

Skutki bilansowe udzielenia gwarancji bankowej

8/26

Skutki zniszczenia firmowego auta w wypadku komunikacyjnym

1/25

Sprzedaż towarów przez internet po uregulowaniu przez nabywcę całości należności

2/22

Świadczenia związane z letnim wypoczynkiem pracowników i ich rodzin

15/14

Trwałe odłączenie części środka trwałego w celu jej sprzedaży

14/25

Tworzenie i aktualizacja rezerw na świadczenia pracownicze

10/19

Ujęcie w księgach zakupu i sprzedaży gruntu w zależności od jego przeznaczenia

20/21

Uproszczone rozliczanie kosztów prenumeraty, których wartość jest nieistotna

2/28

Ustalenie na dzień bilansowy wysokości rezerwy na skutki postępowania sądowego

8/17

Utrata wartości praw majątkowych i ich rozchód

18/20

Uznane reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy

19/25

W jakich przypadkach dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów produkcji?

6/21

Wycena i ewidencja lokat dwuwalutowych w księgach rachunkowych

3/19

Wydatki na zakup artykułów spożywczych i cateringowych dla pracowników i kontrahentów

9/19

Wynik podatkowy przy sporządzaniu porównawczego rachunku zysków i strat
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Zaliczki otrzymane od osób fizycznych na poczet usług i ich rozliczenie

19/19

Zmiana sposobu wyceny rozchodu środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego

11/23

Zwrot lub utrata zaliczki wpłaconej na poczet przyszłych dostaw

16/18

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Amortyzacja bilansowa nieruchomości wybudowanych na cudzym gruncie

1/31

Amortyzacja środków trwałych wydanych kontrahentom w ramach umowy wzajemnej

21/26

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości

17/28

Czy elementy placu zabaw stanowią odrębne obiekty inwentarzowe?

20/36

Czy możliwe jest przekwalifikowanie środków trwałych na towary w celu ich sprzedaży?

13/25

Czy można dokonywać odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie?

19/29

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych używanych sezonowo

10/26

Dotacja na sfinansowanie nabycia środka trwałego, otrzymana po jego przyjęciu do używania

18/28

Dotacja otrzymana na sfinansowanie zakupu gruntu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

9/26

Jaką wartość początkową środka trwałego wykazać na dokumencie "OT - Przyjęcie środka trwałego"?

2/33

Jakich wydatków nie uwzględnia się przy kalkulacji kosztów prac rozwojowych?

Jak rozliczyć wynagrodzenie pracownika zatrudnionego przy budowie środka trwałego?
Jak ująć w księgach fakturę zaliczkową na zakup środka trwałego?

12/30

7/27
12/28

Jak wykazać sprzedaż środka trwałego w rachunku zysków i strat jednostki małej?

8/32

Jednorazowa amortyzacja w księgach 2018 r.

4/27

Jednostka centralna komputera jako odrębny środek trwały

23/37

Kiedy jednorazowa amortyzacja podatkowa może zostać uwzględniona w księgach rachunkowych?

24/32

Klasyfikacja ulepszenia w obcych środkach trwałych do odpowiedniego rodzaju KŚT

19/32

Korekta faktury związana z rezygnacją z zakupu środka trwałego
Korekta księgowań dotyczących sprzedaży środka trwałego

4/29
14/33

Korekta wartości początkowej środka trwałego w związku z otrzymaną fakturą za nadzór inwestorski

8/35

Koszt odbioru technicznego warunkującego dopuszczenie środka trwałego do używania

1/32

Koszty napraw składnika majątku poniesione w trakcie jego rozruchu

3/31

Koszty przekazania środka trwałego w formie darowizny i dostarczenia obdarowanemu

5/33

Koszty ubezpieczenia poniesione przed przyjęciem pojazdu do używania

4/30

Koszty utrzymania komórki organizacyjnej zajmującej się obsługą budowy

15/27

Koszty związane z budową środka trwałego, częściowo poniesione przez wykonawcę robót

14/30

Likwidacja i sprzedaż uszkodzonego środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji

15/29

Lokal użytkowy i miejsce postojowe - jeden, czy dwa środki trwałe?

15/26
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Moment wprowadzenia budynku do ewidencji środków trwałych i ujęcie faktur otrzymanych z opóźnieniem

Nakłady na modernizację placu zabaw w spółdzielni mieszkaniowej
Nakłady poniesione na odtworzenie i rewaloryzację zabytkowego budynku w księgach instytucji kultury

Nakłady poniesione na wykonanie drenażu odwadniającego grunt stanowiący środek trwały jednostki

22/31

8/36
22/34

5/35

Niskocenne środki trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu

24/30

Odpis aktualizujący wartość znaku towarowego w związku z utratą jego wartości użytkowej

21/27

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych wykorzystywanych do wytworzenia prac rozwojowych

8/31

Okres amortyzacji środków trwałych w spółce powołanej na czas przedsięwzięcia deweloperskiego

19/31

Określenie momentu postawienia środka trwałego w stan likwidacji

16/29

Opłata za przedłużenie korzystania z licencji na program komputerowy

3/32

Ostatni odpis amortyzacyjny w przypadku sprzedaży nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego

3/32

Otrzymanie budynku w nieodpłatne użytkowanie od podmiotu tworzącego

12/29

Podział nieruchomości i wyodrębnienie z jednej działki gruntowej dwóch mniejszych

6/28

Program komputerowy o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach podatkowych

6/30

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności

9/27

Przeprowadzanie inwentaryzacji środków trwałych raz w ciągu 4 lat

2/32

Przychód ze sprzedaży pozostałości po środku trwałym zniszczonym podczas pożaru

14/31

Remont środka trwałego i jego amortyzacja

18/30

Rozliczenie niezamortyzowanej wartości środków trwałych sfinansowanych z ZFRON po utracie statusu ZPChr
Rozliczenie zakupu pierwszego wyposażenia poprzez utworzenie zbiorczych obiektów inwentarzowych

Różnica pozorna oraz ujawnienie środka trwałego w wyniku inwentaryzacji środków trwałych
Składnik aktywów trwałych uznany za nieprzydatny już w dacie zakupu

5/36
21/25

6/31
20/34

Składniki majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania krótszym niż rok

6/28

Skutki korekty podatkowej i bilansowej amortyzacji za lata ubiegłe

6/29

Sprzedaż nieruchomości objętej odpisem z tytułu trwałej utraty wartości

18/26

Sprzedaż wyrobów wykorzystanych na potrzeby ekspozycji i zaliczonych do środków trwałych

21/28

Straty spowodowane zdarzeniem losowym, dotyczące środków trwałych w budowie

23/39

Udokumentowanie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego

7/28

Ujęcie przedmiotu umowy dzierżawy jako składnika aktywów w księgach i bilansie dzierżawcy

8/33

Ujęcie przyznanych praw do emisji gazów cieplarnianych jako wartości niematerialnych i prawnych

9/22

Ujęcie skutków rezygnacji z budowy środka trwałego w rachunku przepływów pieniężnych

16/25

Ujęcie w księgach nakładów na ulepszenie środka trwałego w zależności od przyjętej polityki rachunkowości

22/29

Ujęcie w księgach rachunkowych faktury z tytułu wykupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy

13/26
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Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

13/28

Umorzenie pożyczki zaciągniętej z funduszu celowego na sfinansowanie zakupu środka trwałego

11/27

Umorzona wartość środka trwałego w rachunku zysków i strat

15/25

Ustalenie granicy wartości niskocennego środka trwałego dla celów bilansowych

16/26

Ustalenie stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej dla hali zaliczonej do rodzaju 291 KŚT

24/34

Ustalenie wartości początkowej maszyny nabytej wraz z usługą wdrożenia

19/34

Ustalenie wartości początkowej nabytej nieruchomości zaliczonej do środków trwałych

13/29

Ustalenie wartości początkowej oprogramowania finansowo-księgowego

7/30

Użytkowanie samochodów demonstracyjnych i zastępczych dłużej niż rok, jako ujawnienie środka trwałego

17/25

W jaki sposób rozlicza się w księgach rachunkowych wynagrodzenie za opracowanie nowego logo firmy?

22/33

Wartość firmy oraz wyjaśnienie okresu jej odpisywania w informacji dodatkowej do bilansu

16/30

Wartość początkowa budynków i budowli wykupionych z leasingu i poddanych ulepszeniu

24/35

Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w wyniku przejęcia długu
Warunki połączenia składników majątku w jeden obiekt inwentarzowy

Wprowadzenie zmian do komputerowej ewidencji analitycznej środków trwałych w związku z nową KŚT

5/34
15/28

2/30

Wybór właściwej metody amortyzacji bilansowej środków trwałych

20/35

Wydatki poniesione na dostosowanie budynku do potrzeb prowadzonej działalności

18/29

Wydatki ponoszone na remont wynajmowanej hali magazynowej w trakcie jej użytkowania

11/26

Wykorzystanie części likwidowanego środka trwałego do budowy nowego składnika aktywów

17/24

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego i uznanie go za środek trwały

4/29

Wymiana uszkodzonej części środka trwałego - remont czy ulepszenie?

23/36

Wynagrodzenie za opracowanie logo wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych

10/25

Wynagrodzenie za świadczenia na rzecz budowy środka trwałego wykonane na podstawie umowy o dzieło

16/27

Wznowienie odpisów amortyzacyjnych w wyniku ulepszenia całkowicie umorzonego środka trwałego

5/31

Wznowienie zaniechanej budowy środka trwałego

1/33

Zakup części wykorzystywanych przy montażu środka trwałego

20/33

Zakup środka trwałego od osoby fizycznej na podstawie umowy kupna-sprzedaży

22/28

Zakup zarejestrowanego wzoru użytkowego, prawa do wynalazku oraz prototypu

10/28

Zaliczka wpłacona na poczet nabycia samochodu osobowego
Zapisy w ewidencji analitycznej w związku ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego

2/31
11/28

Zwiększenie wartości środka trwałego o koszty zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego na jego budowę

3/30

Zwrot przedmiotu leasingu finansującemu po zakończeniu umowy leasingu

7/30
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5. Rachunkowość krok po kroku
Przykłady wypełniania dowodów księgowych - KP, KW i raport kasowy

18/32

Przykłady wypełniania dowodów księgowych - PT, czyli protokół przekazania środka trwałego

16/31

Przykłady wypełniania dowodów księgowych - PW, czyli przyjęcie wyrobów do magazynu

21/30

Przykłady wypełniania dowodów księgowych - protokół zniszczenia

20/38

Przykłady wypełniania dowodów związanych z ewidencją środków trwałych

17/29

Przykłady wypełniania druków inwentaryzacyjnych

19/36

Przykłady wypełniania druków sprawozdawczych - uproszczony bilans jednostki małej

24/37

Przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej - rezerwy na koszty i zobowiązania

22/36

Przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej - rozliczenia międzyokresowe przychodów

23/41

Tworzymy politykę rachunkowości - aktualizacja wartości należności oraz ulga na złe długi

6/33

Tworzymy politykę rachunkowości - bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

5/38

Tworzymy politykę rachunkowości - inwentaryzacja składników aktywów i pasywów

7/32

Tworzymy politykę rachunkowości - inwestycje w aktywa finansowe

2/34

Tworzymy politykę rachunkowości - korekta kosztów i przychodów z tytułu rabatów

Tworzymy politykę rachunkowości - koszty działalności operacyjnej
Tworzymy politykę rachunkowości - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Tworzymy politykę rachunkowości - odroczony podatek dochodowy

12/32

3/33
14/35

9/29

Tworzymy politykę rachunkowości - prowadzenie ksiąg i kwalifikowanie kosztów do danego okresu

11/29

Tworzymy politykę rachunkowości - przychody i koszty kontraktów długoterminowych

10/31

Tworzymy politykę rachunkowości - rezerwy na zobowiązania

8/37

Tworzymy politykę rachunkowości - rozliczenia międzyokresowe kosztów

4/32

Tworzymy politykę rachunkowości - ujmowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych

Tworzymy politykę rachunkowości - wycena operacji w walutach obcych oraz rozliczanie różnic kursowych
Tworzymy politykę rachunkowości - zasady rozliczania dotacji

13/32

1/35
15/31

6. Rachunkowość budżetowa
Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego za 2018 r. według nowego wzoru

21/35

Częstotliwość księgowania zaangażowania wydatków budżetowych w jednostce oświatowej

11/38

Częstotliwość przeksięgowania zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych na fundusz jednostki

20/44

Czy należy przeksięgować środki trwałe z konta 011 na 013 w związku ze zmianą limitów podatkowych?

6/39

Czy odszkodowanie przyznane jednostce budżetowej przez ubezpieczyciela jest dochodem budżetowym?

16/39

Czy stosuje się pieczątki imienne, gdy podpisy złożone na dokumentach księgowych są nieczytelne?

22/43

Czy zaniechania w zakresie sprawozdania Rb-N mogą podlegać kontroli RIO?

18/43
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Czy zapłata odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty składek ZUS stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

17/35

Dochody jednostek oświatowych gromadzone na wyodrębnionym rachunku dochodów

19/40

Dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

14/41

Dotacja podmiotowa przeznaczona na sfinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury

18/40

Ewidencja zbiorów bibliotecznych w bibliotece publicznej

12/43

Ewidencja zobowiązań umożliwiająca sporządzanie przez SP ZOZ sprawozdań Rb-Z

17/41

Finansowanie inwestycji w ramach sum na zlecenie gromadzonych na wyodrębnionym rachunku pomocniczym

3/45

Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej na inwestycję w instytucji kultury

5/47

Informacja dodatkowa sporządzana przez jednostki i zakłady budżetowe oraz jednostki samorządu terytorialnego

3/40

Informacja o strukturze przychodów ze sprzedaży w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ

21/40

Inwentaryzacja środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych jednostki oświatowej

21/37

Jak ustalić wartość materiałów bibliotecznych dla potrzeb ujęcia w księgach rachunkowych?

2/44

Kara nałożona na pracownika samorządowego zakładu budżetowego

20/43

Klasyfikacja budżetowa dotacji na remonty i konserwacje zabytków

18/39

Klasyfikacja budżetowa i ewidencja księgowa zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych

8/43

Klasyfikacja paragrafowa i ewidencja księgowa wydatków na realizację projektu ze środków UE

12/40

Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu kwot zasądzonych od sprawców przemocy

24/43

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na naprawę, konserwację i przeglądy urządzeń

23/47

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup tablicy informacyjnej w ramach realizowanego projektu

16/38

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup oprogramowania służącego procesowi dydaktycznemu

22/46

Klasyfikacja paragrafowa zakupu artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu

2/45

Klasyfikacja wydatków na badania wstępne kandydata do pracy

5/48

Klasyfikacja wydatków na wynagrodzenia urzędników wyborczych

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

20/42

2/40

Korekta faktury skutkująca powstaniem nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N

22/45

Koszty związane z zakupem projektu aranżacji wnętrz wraz z projektem mebli

15/38

Kradzież sprzętu ujętego w ewidencji środków trwałych jednostki oświatowej

10/42

Likwidacja całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

20/46

Nadpłata składek na ubezpieczenie wypadkowe w instytucji kultury

4/43

Nadwyżka inwentaryzacyjna podstawowych środków trwałych w zestawieniu zmian funduszu

3/47

Nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych po zmianie przepisów

4/40

Należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawozdaniu Rb-N

19/42

Niewypłacona trzynastka w sprawozdaniu Rb-Z

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

9/37

Str. 11 z 24

Niezrealizowane zyski powiatu w związku ze zwolnieniem spółki kapitałowej z opłat za czynsz

1/43

Obowiązek badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego

9/39

Obowiązek prowadzenia ewidencji szczegółowej dla kredytów bankowych i zobowiązań finansowych

24/44

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w księgach jednostki budżetowej

17/36

Odpowiedzialność głównego księgowego w zakresie wydatków ponoszonych przez jednostkę budżetową

14/43

Odprawa wypłacana nauczycielowi na podstawie Karty Nauczyciela

15/34

Odprawa wypłacana pracownikowi samorządowemu powołanemu do terytorialnej służby wojskowej

21/38

Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym samorządowego zakładu budżetowego

13/38

Odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz składek ZUS w księgach zakładu budżetowego

8/45

Opłata stała za usługi wodne w księgach zakładu budżetowego

9/36

Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie inwentaryzacji w jednostce obsługiwanej

6/40

Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

7/41

Podatki lokalne w organie podatkowym jednostki samorządu terytorialnego po zmianie przepisów

4/38

Podpisywanie sprawozdań budżetowych jednostek obsługiwanych

10/41

Pomyłkowe ujęcie składnika majątku na koncie służącym do ewidencji podstawowych środków trwałych

7/39

Prezentacja niezapłaconych faktur za energię i gaz w sprawozdaniu Rb-Z

8/44

Prezentacja w bilansie środków pieniężnych otrzymanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

6/41

Prowadzenie działalności gospodarczej przez głównego księgowego samorządowej jednostki budżetowej

13/37

Skontrum materiałów bibliotecznych a spis z natury przeprowadzany zgodnie z ustawą o rachunkowości

5/45

Spłata należności budżetowej, objętej wcześniej odpisem aktualizującym

13/39

Sprawozdanie Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach

15/37

Stroje ludowe w księgach miejskiego ośrodka kultury, jako niskocenne składniki majątku trwałego

9/38

Środki pieniężne na zakup muzealiów otrzymane w formie darowizny przez instytucję kultury

22/44

Środki pieniężne pomyłkowo wpłacone na rachunek bieżący samorządowego zakładu budżetowego

12/46

Ujęcie w księgach urzędu rozliczonej kwoty dotacji podlegającej zwrotowi w roku następnym

18/42

Ujęcie wydatków na zakup odzieży ochronnej bhp w klasyfikacji budżetowej

14/45

Umorzenie pożyczki udzielonej pracownikowi jednostki oświatowej ze środków ZFŚS

7/40

Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w księgach ośrodka pomocy społecznej

16/36

Wpływ umorzenia pożyczki otrzymanej z NFOŚiGW na zobowiązania wykazywane w sprawozdaniu Rb-Z

24/46

Wydatki na szkolenia bhp, przeciwpożarowe i pierwszej pomocy zorganizowane dla nauczycieli

24/45

Wydatki związane z okresową kontrolą stanu technicznego budynku szkoły

19/43

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie własności rzeczy - ewidencja w organie podatkowym
Wykazanie środków zatrzymanych tytułem wadium w odpowiednim paragrafie klasyfikacji budżetowej
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Wyksięgowanie kwoty dofinansowania z PFRON, ujętej w przychodach poprzedniego roku obrotowego

11/38

Wyksięgowanie zniszczonych materiałów, odpisanych w koszty w momencie zakupu w księgach przedszkola

23/46

Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych w księgach samorządowej jednostki budżetowej

15/35

Zasady ewidencji przychodów, które po zrealizowaniu staną się dochodem budżetowym

3/43

Zasady ewidencji rozliczeń dochodów budżetowych z tytułu podatków w izbach administracji skarbowej

5/44

Zasady inwentaryzacji muzealiów w instytucji kultury dla celów bilansowych

17/39

Zasady składania korekt sprawozdań w zakresie operacji finansowych

19/41

Zatwierdzenie do wypłaty dokumentów jednostki obsługiwanej

1/42

Zawarcie umowy najmu składnika majątku ruchomego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego

1/39

Zrealizowane płatności ze środków europejskich w zestawieniu zmian w funduszu jednostki budżetowej

4/43

Zwrot VAT z urzędu skarbowego w księgach jednostki samorządu terytorialnego

7/42

Zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe w księgach zakładu budżetowego

11/36

Zwrot podatku od nieruchomości w samorządowym zakładzie budżetowym

10/40

7. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
KSR nr 12 "Działalność rolnicza" - biologiczne aktywa trwałe w produkcji roślinnej

18/45

Nakłady poniesione na montaż przedmiotu leasingu według standardów krajowych

14/48

PRZYCHODY WEDŁUG MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część VII

4/45

Przychody według MSR - zmiany wprowadzone przez MSSF 15 na tle regulacji krajowych

6/44

Rozliczanie w księgach leasingu operacyjnego od 1 stycznia 2019 r. według MSSF 16

14/46

Świadczenia pracownicze - część I - identyfikacja świadczeń

20/47

Świadczenia pracownicze - część II - krótkoterminowe świadczenia pracownicze

22/47

Ujmowanie i wycena należności z tytułu dostaw i usług (…) - część III - ustalanie odpisów aktualizujących dla długoterminowych
należności

12/47

Ujmowanie i wycena należności z tytułu dostaw i usług (…) - część II - ustalanie odpisów aktualizujących

10/45

Ujmowanie i wycena należności z tytułu dostaw i usług (…) - część IV - należności i aktywa z tytułu umów w walucie obcej

15/39

Ujmowanie i wycena należności z tytułu dostaw i usług (…) - część V - wycena bilansowa należności w walucie obcej

17/43

Ujmowanie i wycena należności z tytułu dostaw i usług oraz zbliżonych pozycji - część I

8/48

8. Rachunkowość podatkowa
Korekta VAT naliczonego po zakończeniu roku - wpływ na wynik finansowy i podatkowy

3/48

Koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych na przełomie roku

2/46

Nagrody za wieloletnią pracę w ujęciu podatkowym i bilansowym

21/42

Przekazanie wspólnikom nieruchomości i wyrobów spółki tytułem wypłaty dywidendy

16/41

Przychody na przełomie roku - rabaty cenowe w księgach rachunkowych sprzedawcy

1/46
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Rozliczanie podatku od przychodów z tytułu własności środka trwałego

19/44

Rozliczanie zakupu składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł

9/43

Skutki wyroku sądowego - obowiązek zapłaty odszkodowania i zwrot kosztów sądowych

9/40

Sprzedaż wierzytelności własnej - ujęcie bilansowe i podatkowe

23/49

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

11/40

Umorzenie pożyczki przeznaczonej na zakup środka trwałego
Wywłaszczenie własności nieruchomości na cele drogowe

Zakup pojemników na odpady - skutki odmiennego rozliczenia dla celów bilansowych i podatkowych
Zasady rozliczania poniesionej straty w spółce z o.o.

5/49
24/47

7/45
13/41

9. Odpowiadamy na pytania
Aktualizacja wartości rezerw utworzonych na przyszłe świadczenia pracownicze

Aktualizacja wartości zapasów towarów na dzień bilansowy
Błąd polegający na nieujęciu w księgach pożyczki od udziałowca, zaciągniętej w roku ubiegłym

Błędy dotyczące roku poprzedniego ujawnione przed i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

18/52

3/59
16/52

9/56

Częstotliwość przeprowadzenia spisu z natury zapasów nieobjętych bieżącą ewidencją bilansową

19/56

Częściowy odpis aktualizujący wartość wierzytelności nieściągalnej

16/58

Części zamienne nieodpłatnie otrzymane od producenta i wydane klientom do napraw pogwarancyjnych

20/65

Części zamienne zakupione na potrzeby bieżących napraw i remontów środków trwałych

15/59

Czy biuro rachunkowe składa do KRS sprawozdania finansowe jednostek, których księgi prowadzi?

20/51

Czy dodatkowe wynagrodzenie z okazji święta branżowego wpływa na koszt wytworzenia produktu?

22/62

Czy faktury sprzedaży należy wprowadzać do ksiąg rachunkowych pojedynczo?

14/57

Czy gmina może być jednostką dominującą tworzącą grupę kapitałową?

8/65

Czy każdą otrzymaną fakturę wystawioną w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski?

20/51

Czy możliwe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach działalności nierejestrowanej?

20/58

Czy można przeksięgować kapitał rezerwowy z dopłat wspólników na kapitał zapasowy?

16/50

Czy można rozwiązać umowę z firmą audytorską, jeśli nie wystąpi obowiązek poddania sprawozdania badaniu?

23/56

Czy można utworzyć rezerwę na koszty finansowania zewnętrznego w księgach dewelopera?

3/60

Czy należność wyrażoną w walucie obcej, objętą 100% odpisem aktualizującym, należy wycenić na dzień bilansowy?

4/50

Czy należy inwentaryzować paliwo znajdujące się w zbiornikach samochodów na dzień bilansowy?

3/51

Czy należy tworzyć rezerwę na koszty badania rocznego sprawozdania finansowego?

20/60

Czy niskocenne składniki majątku niezaliczone do środków trwałych obejmuje się spisem z natury?

22/54

Czynsz za lokal, w którym prowadzone jest biuro firmy, wpłacany do wspólnoty mieszkaniowej

12/52

Czy obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej dotyczy także osób fizycznych?

22/54
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Czy obowiązek ubezpieczenia OC usługowego prowadzenia ksiąg dotyczy przedsiębiorcy powiązanego ze zlecającym?

7/51

Czy osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi prowadzić księgi rachunkowe?

18/58

Czy park narodowy może być jednostką dominującą w świetle prawa bilansowego?

12/66

Czy przy przekazaniu środków z rachunku walutowego do kasy walutowej ustala się różnice kursowe?

16/47

Czy przy rozliczeniu faktury wystawionej w euro, opłaconej w złotówkach, powstaną różnice kursowe?

22/55

Czy stowarzyszenie powinno sporządzić sprawozdanie z działalności?

9/50

Czy trzeba prowadzić bilansową ewidencję wyrobów wytwarzanych na indywidualne zamówienie?

24/53

Czy wydatki na założenie spółki z o.o. można zaliczyć do kosztów działalności operacyjnej?

14/53

Czy zmiana wysokości cen ewidencyjnych wyrobów ma wpływ na przyjęte przez jednostkę metody wyceny?

23/59

Dane o cenie jednostkowej i wartości towarów wpisywane na arkuszu spisu z natury

3/55

Dane porównawcze przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania według załącznika nr 5 dla jednostek małych

1/58

Data dowodu księgowego w przypadku duplikatu faktury

3/66

Data ujęcia w księgach rachunkowych decyzji o podziale zysku

17/47

Decyzja organu zatwierdzającego o sporządzeniu przez spółkę uproszczonego sprawozdania finansowego

15/58

Definicja jednostki małej określona w przepisach bilansowych i podatkowych

24/54

Dobrowolna inwentaryzacja środków trwałych i zapasów przeprowadzana w trakcie roku obrotowego

11/47

Dochody z zysków kapitałowych w księgach rachunkowych

19/60

Dodatkowe koszty związane ze zwrotem towarów

14/62

Dofinansowanie do szkoleń pracowników otrzymane w formie bonów rozwojowych

24/59

Dofinansowanie do wypoczynku wypłacone emerytowi z ZFŚS

21/61

Dokapitalizowanie spółki z o.o. przez jej jedynego wspólnika będącego jednostką samorządu terytorialnego

1/64

Dopłata z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej

1/51

Dopłaty otrzymywane od gminy do ceny świadczonych usług jako przychód z działalności podstawowej

8/60

Dotacje na kształcenie pracowników oraz na doposażenie stanowiska pracy w rachunku zysków i strat

18/61

Duplikat korekty cenowej otrzymany po remanencie towarów handlowych

3/62

Elektroniczna dekretacja dowodów księgowych

8/55

Eliminacja transakcji w metodzie łączenia udziałów - procedury wymagane ustawą o rachunkowości

Ewidencja kosztów prowadzenia świetlic w księgach rachunkowych organizacji pożytku publicznego
Ewidencja kosztów przyłączenia budynków do transformatora

Ewidencja księgowa faktury kosztowej z adnotacją "procedura marży dla biur podróży"
Ewidencja księgowa faktury za usługę windykacji w przypadku powierniczego przelewu wierzytelności

23/68

6/66
17/58

3/52
19/62

Ewidencja księgowa kosztów prac rozwojowych i półproduktów powstałych w toku tych prac

3/64

Ewidencja księgowa umowy leasingu, którą w ramach uproszczeń ujęto jako leasing operacyjny

9/63
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Ewidencja księgowa vouchera otrzymanego w zamian za świadczone usługi

10/64

Ewidencja księgowa wkładu wnoszonego do spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.

12/60

Ewidencja nakładów ponoszonych na przebudowę samochodu ciężarowego

12/53

Ewidencja pozabilansowa zobowiązań warunkowych w celu ujawnienia ich w informacji dodatkowej

11/57

Ewidencja środków pieniężnych przekazywanych spółce wydzielonej w związku z podziałem

23/61

Faktura korygująca fakturę zaliczkową w księgach nabywcy na przełomie dwóch lat obrotowych

7/65

Faktura kosztowa za opracowanie dokumentacji cen transferowych za rok ubiegły

24/63

Faktura sprzedaży usług budowlanych z adnotacją "odwrotne obciążenie"

15/47

Faktura wystawiona na firmę osoby fizycznej, dotycząca prywatnych wydatków właściciela

22/56

Forma zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie osoby fizycznej

4/51

Informacje dotyczące wyodrębnionego organizacyjnie oddziału w sprawozdaniu finansowym spółki z o.o.

12/56

Inwentaryzacja aktywów będących własnością innych jednostek

20/59

Jaką stawką należy amortyzować ulepszenie środka trwałego w leasingu operacyjnym?

16/49

Jak długo przechowuje się zestawienia obrotów i sald?

9/47

Jakie jednostki powinny ujawnić informacje o polityce różnorodności w sprawozdaniu za 2017 r.?

6/61

Jakie środki trwałe inwentaryzuje się drogą weryfikacji na ostatni dzień roku obrotowego?

21/49

Jakie warunki trzeba spełnić, aby odstąpić od ustalania odroczonego podatku dochodowego?

22/56

Jak księgować zaokrąglenia VAT naliczonego i należnego do pełnych złotych?

9/52

Jak przekwalifikować nowe lokale mieszkalne do nieruchomości inwestycyjnych w księgach dewelopera?

20/52

Jak udokumentować i zaksięgować kradzież gotówki z firmowej kasy?

20/52

Jak ująć kwotę refundacji otrzymaną w roku następującym po roku, w którym poniesiono koszty?

7/54

Jak ująć w księgach koszty materiałów zużytych do wytworzenia próbnych wyrobów?

21/57

Jak ująć w księgach koszty związane z likwidacją jednostki, przekraczające kwotę utworzonej rezerwy?

21/48

Jak ująć w księgach koszty związane z utrzymaniem nieruchomości zaliczonej do inwestycji?

14/58

Jak ująć w księgach otrzymanie dotacji i jej zwrot w następnym okresie sprawozdawczym?

23/54

Jak ująć w księgach przekazanie wyrobów gotowych z magazynu ponownie do produkcji?

9/48

Jak ująć w księgach przyjęcie wyrobów do magazynu, jeżeli nie prowadzi się kont zespołu 5?

16/47

Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę koncesyjną na obrót paliwami za 2018 r.?

10/57

Jak zaksięgować i wykazać w bilansie korektę VAT naliczonego z tytułu ulgi na złe długi?

24/52

Jak zaksięgować pokrycie straty bilansowej dopłatami wniesionymi przez wspólników?

23/54

Jak zaksięgować spłatę przez bank kredytu zaciągniętego w innym banku?

16/48

Kapitał nowo powstałej spółki z o.o. niewpłacony do dnia bilansowego

8/53

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku

9/47
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Kara za nieuiszczenie opłaty w systemie viaTOLL

9/49

Karty podarunkowe dla dzieci pracowników finansowane ze środków ZFŚS

4/63

Katalog jednostek powiązanych w świetle ustawy o rachunkowości

Kaucja wpłacana w związku z wydaniem promesy do umowy pożyczki
Kiedy dokonać odpisu z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych?

Kiedy jednostka mikro może nie sporządzać sprawozdania z działalności?

15/63

1/66
19/51

5/56

Kiedy można nie zamieszczać dekretu na dokumentach księgowych?

20/55

Kiedy należy zinwentaryzować należności oraz powierzone kontrahentom własne składniki aktywów?

21/47

Kiedy osoba fizyczna powinna rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych?

18/53

Kiedy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności w przypadku podpisania ugody sądowej?

20/53

Kiedy spółki tworzą grupę kapitałową w rozumieniu ustawy o rachunkowości?

10/61

Kontrola rachunkowa faktur sprzedaży wystawianych w systemie komputerowym
Korekta błędu rachunkowego oraz kwoty należnego podatku dochodowego wykazanego w deklaracji CIT-8

4/57
11/54

Korekta w księgach rachunkowych błędnie zaksięgowanej wpłaty od kontrahenta

8/64

Koszty i przychody z wykonania długoterminowej usługi budowlanej

9/60

Koszty kontroli jakości wyrobów przeprowadzonej przez rzeczoznawcę

15/47

Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w jednostce świadczącej usługi najmu

24/64

Koszty opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej

16/62

Koszty opracowania i wytworzenia ulotek reklamowych
Koszty organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka dla pracowników i ich rodzin

Koszty podróży służbowych pracowników zatrudnionych przy montażu wyrobów gotowych
Koszty poniesione na założenie spółki komandytowej w księgach rachunkowych komplementariusza

Koszty prowadzenia rachunku bankowego w stowarzyszeniu

5/59
11/49

6/64
19/61

8/52

Koszty reklamy w księgach rachunkowych dewelopera

10/52

Koszty ubezpieczenia samochodu, nierozliczone do dnia jego sprzedaży

13/53

Koszty usług obcych finansowanych ze środków ZFRON

12/57

Koszty używania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych

10/59

Koszty wynagrodzeń likwidatora spółki z o.o., na które utworzono rezerwę

8/63

Koszty wynajmu sprzętu na potrzeby prowadzonej budowy

5/54

Koszty związane z wytworzeniem oprogramowania przeznaczonego do wielokrotnej sprzedaży

10/62

Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe w przypadku zawieszenia działalności

17/50

Księgi rachunkowe jednostki prowadzącej różne odmiany działalności

20/60

Księgowanie należności wynikających z tymczasowego cła antydumpingowego

15/65
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Księgowanie raportów kasowych jako dowodów zbiorczych
Księgowanie zwrotu prowizji bankowej z tytułu udzielonego kredytu

Kwalifikacja umowy leasingu zawierającej opcję wykupu, z której leasingobiorca nie będzie korzystał

2/57
18/59

1/53

Kwota otrzymanej pożyczki przekazana bezpośrednio na konto sprzedawcy

23/64

Licencja na program komputerowy wykupiona na 12 miesięcy

20/61

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg w 2019 r. w firmach, w których współwłaścicielem jest ta sama osoba fizyczna

24/54

Materiały powierzone przez kontrahentów, wykorzystywane do świadczenia usług

4/51

Metoda inwentaryzacji zapasów w drodze, dostaw niefakturowanych oraz zaliczek na dostawy

4/55

Moment ujęcia w księgach przyznanej dotacji podmiotowej

21/58

Możliwość odstąpienia od ujmowania rezerw na naprawy gwarancyjne

17/52

Możliwość pomijania niektórych informacji opisowych w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

10/58

Możliwość sporządzenia uproszczonego sprawozdania za 2017 r., pomimo przekroczenia progów dla jednostek mikro

2/51

Możliwość wydłużenia pierwszego roku obrotowego w spółce, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku

19/55

Na jakie cele można wykorzystać kapitał rezerwowy utworzony z zysku?

16/48

Na jakim koncie ująć wynagrodzenie członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania?

21/53

Nabycie aplikacji mobilnej w celu jej sprzedaży klientom indywidualnym

11/56

Nabycie udziałów przez spółkę komandytową od spółki jawnej

7/55

Nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych za lata ubiegłe i jej zwrot w księgach spółki z o.o.

3/57

Nadpłata składek ZUS po sporządzeniu korekty dokumentów rozliczeniowych

Na jakim koncie ująć fakturę zaliczkową?

11/64

3/61

Naliczone na dzień bilansowy odsetki od udzielonej pożyczki, które nie zostaną spłacone

13/65

Nieodpłatne przekazanie własnych bonów towarowych pracownikom firmy oraz osobom trzecim

15/50

Nieodpłatnie otrzymane części zamienne do maszyn, nieobjęte ewidencją magazynową

8/59

Nieodpłatny przychód pracownika z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych

16/53

Nieopłacony podatek od nieruchomości za poprzednie lata

17/53

Niepełnowartościowe wyroby gotowe przeksięgowane na odpady

8/61

Niepodzielony wynik finansowy oraz zaliczki na poczet zysku w księgach i sprawozdaniu spółki cywilnej

7/61

Nieruchomość przejęta w zamian za dług pieniężny

12/52

Nota wystawiona z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

17/60

Obciążenie funduszu badań własnych kosztami zgromadzonymi na kontach zespołu 5

12/63

Obciążenie kontrahenta zagranicznego kwotą za przestój pojazdu podczas załadunku

19/64

Obciążenie pracownika karą pieniężną za spożywanie alkoholu w czasie pracy
Obciążenie wartością skradzionych materiałów pracownika odpowiedzialnego za te składniki
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Obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego spółki komandytowo-akcyjnej
Obowiązek uzyskania opinii właściwego organu o celowości inwestycji podmiotu leczniczego

11/46

6/59
19/66

Obowiązkowe składki na PFRON w rachunku zysków i strat jednostki małej

7/50

Odnaleziona faktura zakupu dotycząca zamkniętego miesiąca

8/58

Odniesienie kosztów magazynowania wyrobów gotowych na odpowiednie konto w zespole 5

19/58

Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu udzielonej pożyczki

7/58

Odpisy aktualizujące wartość uszkodzonych wyrobów gotowych

5/56

Odpłatne nabycie prawa służebności gruntowej świetle przepisów podatkowych i bilansowych

21/64

Odpowiedzialność karna za niezłożenie sprawozdania do KRS

20/56

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank - prezentacja w sprawozdaniu finansowym

5/66

Odsetki od należności objętej odpisem aktualizującym

5/54

Odszkodowanie otrzymane od firmy przewozowej za niewłaściwie wykonaną usługę transportową

7/50

Odszkodowanie otrzymane za szkodę w budynku biurowym pomniejszone o franszyzę redukcyjną

12/61

Okres przechowywania sprawozdań finansowych oraz rocznych zeznań podatkowych

18/54

Okres sporządzenia pierwszego sprawozdania finansowego

17/50

Opłacony z góry czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego

15/57

Opłata pobierana przez Państwową Inspekcję Sanitarną za przeprowadzenie kontroli

2/51

Opłata za korzystanie ze środowiska za 2017 r. w księgach rachunkowych i bilansie

6/57

Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego samochodu używanego w celach mieszanych

22/58

Otrzymanie na konto walutowe wpłaty dokonanej przez klienta w złotówkach

11/62

Otwarcie ksiąg rachunkowych i wprowadzenie bilansu otwarcia
Podatek od nieruchomości płacony od budowli

Podjęcie decyzji przez organ zatwierdzający jako jeden z warunków skorzystania z uproszczeń dla jednostek małych

4/56
13/45

4/52

Podpisanie umowy z firmą audytorską w przypadku wieloosobowego organu zarządzającego

20/54

Podpisy na sprawozdaniu z działalności jednostki

17/48

Podpisywanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

10/53

Podpisywanie sprawozdania finansowego w przypadku zmiany głównego księgowego

3/51

Podział zobowiązań finansowych z tytułu leasingu na długoterminowe i krótkoterminowe

5/64

Polityka rachunkowości jednostki obsługiwanej przez biuro rachunkowe

8/56

Połączenie kapitałów spółki w likwidacji w jeden kapitał podstawowy

18/62

Porównywalność sprawozdań w związku ze zmianą kwoty granicznej niskocennych aktywów trwałych

9/50

Pozyskanie gruzu budowlanego i jego sprzedaż po uszlachetnieniu

5/65
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Prezentacja danych z jednostkami, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale

11/60

Prezentacja dotacji do ceny usługi w rachunku zysków i strat

16/59

Prezentacja w bilansie agio, czyli nadwyżki ceny nabycia udziałów nad ich wartością nominalną

8/54

Prezentacja w bilansie nieprzyjętych do używania wartości niematerialnych i prawnych

2/53

Prezentacja w bilansie salda debetowego figurującego na koncie przeznaczonym do ewidencji VAT należnego

5/60

Prezentacja w bilansie środków pieniężnych wpłaconych przez klientów na rachunek powierniczy

10/52

Prezentacja w bilansie wartości niezakończonych prac rozwojowych

4/50

Prezentacja w bilansie zadłużenia jednostki wobec banku z tytułu kredytu udzielonego w rachunku bieżącym

9/57

Prezentacja w bilansie zobowiązań publicznoprawnych wobec PFRON

6/58

Prezentacja w bilansie zysku za rok ubiegły, przeznaczonego do podziału, niewypłaconego wspólnikom

1/51

Prezentacja w rachunku zysków i strat prowizji od kredytu

7/53

Prezentacja w rachunku zysków i strat ujemnego salda konta kosztów finansowych

24/58

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym kosztów zakupu towarów

13/48

Prezentacja w sprawozdaniu transakcji z podmiotem, z którym w trakcie roku ustało powiązanie kapitałowe

4/61

Prezentacja wartości zapasów materiałów w sprawozdaniu Rb-30S

12/54

Prowizja pobrana za udzielenie gwarancji spłaty kredytu obrotowego

11/47

Prowizja za niewykorzystany limit w rachunku bieżącym i administrowanie kredytem

22/57

Prowizja za transakcje płatnicze rozliczane ze środków Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego

12/59

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe a wycena wyrobów gotowych

22/63

Przekazanie towarów handlowych na ekspozycję i ich późniejsza sprzedaż

12/64

Przeznaczenie części zysku spółki z o.o. na spłatę pożyczki otrzymanej od udziałowca

7/57

Przeznaczenie dochodu stowarzyszenia z działalności odpłatnej na inwestycję

11/58

Przeznaczenie towarów handlowych do zużycia na potrzeby własne jednostki

14/53

Przychody i koszty z tytułu sprzedaży toreb foliowych, od których pobiera się opłatę recyklingową

21/52

Przychody uwzględniane przy ustalaniu limitu do badania sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży maszyny produkcyjnej wraz z montażem i przeszkoleniem personelu nabywcy

8/57
16/56

Przychody ze sprzedaży oprogramowania komputerowego wytworzonego we własnym zakresie

4/59

Przychód z tytułu należnej dywidendy w księgach rachunkowych udziałowca

7/56

Przychód z tytułu nieoprocentowanej pożyczki otrzymanej od udziałowca

5/55

Przyjęcie na stan magazynowy poprodukcyjnych odpadów użytkowych

6/55

Przyjęcie w depozyt środków pieniężnych od osoby fizycznej w ramach prowadzonej działalności finansowej

8/62

Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy

1/60

Refundacja wynagrodzeń uczniów i kosztów kształcenia młodocianych - ujęcie w rachunku zysków i strat

2/59
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Reklamacja materiałów pochodzących z importu w księgach nabywcy

20/63

Rezerwa na prowizję dla członków zarządu, której wysokość jest ustalona w relacji do wysokości zysku

23/65

Rezygnacja z bieżącej ewidencji magazynowej materiałów ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego

18/63

Rezygnacja z dochodzenia odsetek oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

21/50

Rezygnacja z ewidencji magazynowej materiałów w firmie produkcyjnej

12/62

Roszczenie wobec pracownika odpowiedzialnego materialnie z tytułu niedoboru zawinionego

10/54

Rozliczanie kosztów produkcji w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4

2/65

Rozliczanie kosztów produkcji wyłącznie na kontach zespołu 4 i ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych

1/55

Rozliczanie w czasie kosztów polis ubezpieczeniowych dotyczących samochodów firmowych

23/57

Rozliczenie grupowej polisy ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych

20/62

Rozliczenie inwentaryzacji leków przeprowadzonej na dzień bilansowy w aptece i oddziałach szpitalnych

10/65

Rozliczenie kosztów poniesionych na zakup domeny internetowej

16/57

Rozliczenie kosztów wydziałowych na koniec miesiąca

18/60

Rozliczenie kosztów zakupu, przystosowania do sprzedaży i utrzymania nieruchomości nabytej w celu odsprzedaży
Rozliczenie niesprzedanych miejsc postojowych w księgach spółdzielni mieszkaniowej

Rozliczenie podatku od środków transportowych w księgach rachunkowych

1/62
14/65

3/53

Rozliczenie różnicy między wartością rynkową składników majątku wnoszonych aportem a ich wartością księgową

17/62

Rozliczenie ryczałtu samochodowego wypłacanego pracownikowi razem z wynagrodzeniem

23/66

Rozliczenie straty bilansowej w jednostce statutowej zyskiem wypracowanym przez jej oddział

16/65

Rozliczenie z dotychczasowym najemcą w ramach cesji umowy najmu

21/60

Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu operacyjnego na skutek szkody całkowitej

5/60

Rozrachunki z wynajmującym z tytułu korzystania z lokalu po upływie terminu oznaczonego w umowie

4/65

Rozwiązanie nadmiernej rezerwy na urlopy

8/53

Różnice pomiędzy naliczonymi a faktycznie wpłaconymi składkami członkowskimi

17/59

Saldo konta "Rozliczenie kosztów działalności" na koniec okresu sprawozdawczego

24/56

Sfinansowanie prac rozwojowych z funduszu badań własnych utworzonego z zysku

14/63

Składki członkowskie na rzecz izby samorządu zawodowego opłacane za pracowników

17/54

Składki na ubezpieczenie emerytalne w rachunku zysków i strat

15/48

Składki na ubezpieczenia rentowe w rachunku zysków i strat - wyjaśnienie MF na pytanie naszego Wydawnictwa
Skutki bilansowe zmiany zasad ewidencji czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Skutki zawarcia w ubiegłym roku umowy o kredyt inwestycyjny, który uruchomiono w roku bieżącym

2/53
22/60

6/62

Spis wierzytelności przekazany do sądu na potrzeby restrukturyzacji

15/56

Sposób ujmowania operacji gospodarczych na rachunku bieżącym

12/55
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Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w sytuacji ich badania przez firmę audytorską

7/52

Sprawozdanie finansowe jednostki, która złożyła do sądu wniosek o upadłość

13/46

Sprzedaż udokumentowana jednocześnie paragonem fiskalnym i fakturą wystawioną w późniejszym terminie

21/54

Sprzedaż znaku towarowego niefigurującego w ewidencji wartości niematerialnych i prawnych

15/62

Stosowanie ewidencji pozabilansowej do kontrolowania różnic pomiędzy kosztami bilansowymi i podatkowymi

14/56

Szkolenie bhp właściciela w kosztach działalności operacyjnej jednostki

9/65

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego w przypadku wydłużenia pierwszego roku obrotowego

5/63

Termin zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez biuro rachunkowe

18/54

Transfer środków pieniężnych z likwidowanego oddziału do jednostki macierzystej

21/63

Ujęcie kosztów planowanego przestoju w księgach rachunkowych firmy produkcyjnej

23/62

Ujęcie odpisu aktualizującego wartość pożyczki w rachunku przepływów pieniężnych

14/54

Ujęcie w bilansie VAT naliczonego do rozliczenia w kolejnym okresie

6/56

Ujęcie w kosztach bilansowych opłaty faktoringowej pobranej przez bank

1/52

Ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie opłaty produktowej za 2017 r.

5/57

Ujęcie w księgach importu towarów, w sytuacji gdy nie dokonano jeszcze odprawy celnej

16/63

Ujęcie w księgach kosztów poniesionych na odnowienie elektronicznego podpisu kwalifikowanego

22/59

Ujęcie w księgach rachunkowych korekty polegającej na zmniejszeniu wartości ulepszenia środka trwałego

13/61

Ujęcie w księgach rachunkowych należności oraz jej korekty za wykonaną usługę transportową

2/60

Ujęcie w księgach rachunkowych przychodów uzyskanych w związku z organizacją pikniku integracyjnego

20/66

Ujęcie w księgach rachunkowych spółki komandytowej zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika

11/52

Ujęcie w księgach sprzedaży paragonowej potwierdzonej fakturą

15/54

Ujęcie wynagrodzeń kontraktowych na kontach kosztów rodzajowych w księgach szpitala

11/65

Umorzenie wierzytelności w przyspieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym

5/61

Umowa przelewu wierzytelności skutkująca zmianą osoby uprawnionej do żądania wykonania zobowiązania

3/63

Uproszczenia w zakresie kwalifikacji umów leasingowych w księgach rachunkowych

2/62

Uregulowanie należności, dla której dokonano odpisu aktualizującego

17/66

Ustalenie ceny nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu zakwalifikowanego do towarów

7/64

Ustalenie katalogu jednostek powiązanych na potrzeby sporządzenia sprawozdania finansowego

13/58

Ustalenie na dzień bilansowy stanu aktywów, których inwentaryzację rozpoczęto przed końcem roku

2/55

Ustalenie wartości początkowej prac rozwojowych, w wyniku których wytworzono i sprzedano prototyp

22/65

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji

15/49

Utworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

4/62

VAT z tytułu usługi wynajmu środka transportu za granicą w księgach najemcy

2/64
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W ciężar jakich kosztów zaliczyć prowizje za prowadzenie mieszkaniowego rachunku powierniczego?

18/65

W jakiej formie należy powierzyć księgowemu odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych?

11/51

W jakiej pozycji aktywów bilansu wykazać środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT?

19/50

W jakiej pozycji bilansu wykazać skutki podwójnej zapłaty przez nabywcę za tę samą fakturę?

24/51

W jakiej pozycji uproszczonego bilansu jednostki małej wykazać towary w drodze?

6/55

W jaki sposób rozliczyć koszty naprawy środka trwałego i wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela?

24/51

Wartość wybudowanych mieszkań na sprzedaż w księgach rachunkowych dewelopera

17/48

Warunki odstąpienia od ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1/63

Według jakich zasad zaokrąglać kwoty odroczonego podatku dochodowego dla celów bilansowych?

21/48

Według jakiej wartości wprowadzić nieruchomość nabytą przez właściciela na potrzeby firmy?

23/55

Wejście spółki akcyjnej do grupy kapitałowej - skutki w zakresie konsolidacji i badania sprawozdania finansowego

13/59

Wkłady pieniężne wniesione do spółki komandytowej w księgach rachunkowych i bilansie spółki z o.o.
Wniesienie składnika prywatnego majątku do własnej firmy

9/55
19/52

Wpłaty dokonywane przez klientów za pośrednictwem systemu PayU

9/58

Wpływ podatku od czynności cywilnoprawnych na wartość początkową gruntu

7/49

Wycena bilansowa na koncie walutowym, gdy w trakcie roku nie nastąpiła zmiana jej stanu

2/56

Wycena bilansowa środków zgromadzonych w kasie walutowej

7/49

Wycena bilansowa zobowiązań, w odniesieniu do których próby zapłaty zakończyły się niepowodzeniem

1/65

Wycena kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym według skorygowanej ceny nabycia

Wycena majątku spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji

14/61

5/55

Wycena należności w walutach obcych przy przejściu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów

18/52

Wycena nieruchomości inwestycyjnej według ceny rynkowej

17/47

Wycena wpływu środków na rachunek walutowy w zależności od źródła pochodzenia waluty

6/60

Wycena wyrobów według cen ewidencyjnych ustalonych na poziomie cen sprzedaży netto

7/59

Wydatki na nagrody pieniężne z okazji jubileuszu firmy - kwalifikacja do kosztów według miejsc powstawania

Wydatki na remont środka trwałego - koszt w dacie poniesienia, czy koszt do rozliczenia w czasie?

15/52

4/51

Wydatki związane z przemieszczeniem maszyn produkcyjnych wewnątrz jednostki

18/56

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a odliczenie VAT z faktury z oznaczeniem "metoda kasowa"

24/61

Wyksięgowanie VAT należnego skorygowanego w związku z ulgą na złe długi

9/66

Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji

6/56

Wynagrodzenie za czas choroby pracownika produkcyjnego

8/52

Wynajem pomieszczeń zastępczych podczas budowy siedziby jednostki

Wypłacona odprawa emerytalna - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
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Wypłacone pracownikowi gotówką dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych

6/63

Wypłata pracownikom ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

14/59

Zagraniczne faktury w języku obcym jako dowody źródłowe w księgach rachunkowych

10/53

Zakup akcji własnych w celu umorzenia i ujęcie dodatkowych kosztów z tym związanych

16/61

Zakup dokumentacji technicznej i homologacji

17/61

Zakup składnika majątku z przeznaczeniem do sprzedaży przed upływem roku

18/57

Zakup towaru handlowego i jego sprzedaż z pominięciem magazynu
Zaliczka otrzymana na pełną kwotę zamówienia na towary i jej rozliczenie w księgach sprzedawcy

2/52
24/56

Zaliczka otrzymana na poczet sprzedaży przedsiębiorstwa

2/58

Zapisy księgowe związane z likwidacją wyrobów gotowych

4/54

Zasady kwalifikacji aparatury naukowo-badawczej w ewidencji księgowej

13/63

Zbycie udziałów spółki z o.o. w celu ich umorzenia w księgach wspólnika

13/47

Złożenie sprawozdania finansowego do KRS i urzędu skarbowego po 1 października 2018 r.

19/53

Złożenie sprawozdania finansowego za 2017 r. w KRS oraz do ogłoszenia w MSiG

14/55

Złożenie wniosku o upadłość a obowiązek badania sprawozdania finansowego

12/58

Zmiana leasingu z finansowego na operacyjny po przyłączeniu zorganizowanej części przedsiębiorstwa

19/59

Zmiana polityki rachunkowości w zakresie amortyzacji

17/57

Zmiana sposobu ewidencji kosztów działalności operacyjnej w trakcie roku obrotowego

13/44

Znak towarowy powstały w wyniku wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki z o.o.

22/66

Zwrot OC po sprzedaży samochodu przy rozliczaniu kosztów w czasie w sposób uproszczony

11/48

Zwrot nienależnie pobranej przez bank prowizji bankowej

17/49

Zwrot niewykorzystanej kwoty dofinansowania otrzymanego ze środków unijnych w roku poprzednim

15/49

Zwrot otrzymanego wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego

13/56

Zwrot otrzymanej refundacji do urzędu pracy z tytułu niewywiązania się z warunków umowy

17/65

Zwrot składki członkowskiej wpłaconej na konto stowarzyszenia
Zysk spółki komandytowej w księgach wspólnika będącego spółką kapitałową
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