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1. Zmiany przepisów prawnych
1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy wprowadzające tzw. zerowy PIT dla młodych pracowników i zleceniobiorców 16/15

Ceny transferowe, wnioski i oświadczenia w formie elektronicznej, ograniczenia w poborze podatku 2/20

Deklaracje dla zryczałtowanego CIT od wypłat odsetek i dyskonta 13/13

Dochody europejskich organizacji politycznych wolne od CIT 3/20

Dochody marynarzy wolne od PIT 20/16

Dodatkowe świadczenia na rzecz kombatantów oraz osób represjonowanych wolne od PIT 10/12

Dostosowanie przepisów podatkowych do znowelizowanych przepisów o zarządzie sukcesyjnym 17/17

Jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru PIT od przychodów na łagodzenie zagrożenia bezpieczeństwa
publicznego 24/19

Karta podatkowa - wzory formularzy 2/23

Kolejne przedłużenie wejścia w życie części przepisów o poborze podatku u źródła 14/15

Krajowy Zasób Nieruchomości został zwolniony od CIT 16/17

Łączenie funduszy inwestycyjnych 23/15

Minister Finansów określił zasady prowadzenia uproszczonej ewidencji przez koła gospodyń wiejskich 3/21

Ministerstwo Finansów opublikowało wzory elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie PIT i CIT 16/17

Moment powstania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego 20/16

Nagroda specjalna Prezesa Rady Ministrów wolna od PIT 6/13

Nagrody dla Powstańców Warszawskich bez PIT 22/18

Niektóre środki przekazywane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wykluczone z CIT 6/14

Niektórym podatnikom CIT przedłużono termin złożenia CIT-8 8/11

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2019 r. 2/23

Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Sri Lanką 16/16

Nowe formularze CIT 24/19

Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym - przychody i koszty z tytułu płatności na rzecz przedsiębiorców 12/13

Nowe przepisy o ograniczaniu zatorów płatniczych 17/15

Nowe rozporządzenia zawierające wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową 8/13

Nowy wzór informacji CIT/NZI 23/15

Odliczenia od dochodu dla prowadzących apteki 2/19

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 3/21

Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2019 r. 2/23

Opublikowano jednolity tekst ustawy o CIT 11/12

Opublikowano jednolity tekst ustawy o PIT 16/15

Opublikowano nowe wzory formularzy CIT 8/11

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244677,1-sierpnia-2019-r-weszly-w-zycie-przepisy-wprowadzajace-tzw.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244677,1-sierpnia-2019-r-weszly-w-zycie-przepisy-wprowadzajace-tzw.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244677,1-sierpnia-2019-r-weszly-w-zycie-przepisy-wprowadzajace-tzw.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236892,ceny-transferowe-wnioski-i-oswiadczenia-w-formie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236892,ceny-transferowe-wnioski-i-oswiadczenia-w-formie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236892,ceny-transferowe-wnioski-i-oswiadczenia-w-formie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5356,242909,deklaracje-dla-zryczaltowanego-cit-od-wyplat-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5356,242909,deklaracje-dla-zryczaltowanego-cit-od-wyplat-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5356,242909,deklaracje-dla-zryczaltowanego-cit-od-wyplat-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237378,dochody-europejskich-organizacji-politycznych-wolne-od-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237378,dochody-europejskich-organizacji-politycznych-wolne-od-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237378,dochody-europejskich-organizacji-politycznych-wolne-od-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5452,246911,dochody-marynarzy-wolne-od-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5452,246911,dochody-marynarzy-wolne-od-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5452,246911,dochody-marynarzy-wolne-od-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5318,241383,dodatkowe-swiadczenia-na-rzecz-kombatantow-oraz-osob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5318,241383,dodatkowe-swiadczenia-na-rzecz-kombatantow-oraz-osob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5318,241383,dodatkowe-swiadczenia-na-rzecz-kombatantow-oraz-osob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5401,244994,dostosowanie-przepisow-podatkowych-do-znowelizowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5401,244994,dostosowanie-przepisow-podatkowych-do-znowelizowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5401,244994,dostosowanie-przepisow-podatkowych-do-znowelizowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5501,249045,jednolity-tekst-rozporzadzenia-w-sprawie-zaniechania-poboru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5501,249045,jednolity-tekst-rozporzadzenia-w-sprawie-zaniechania-poboru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5501,249045,jednolity-tekst-rozporzadzenia-w-sprawie-zaniechania-poboru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5501,249045,jednolity-tekst-rozporzadzenia-w-sprawie-zaniechania-poboru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236896,karta-podatkowa-wzory-formularzy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236896,karta-podatkowa-wzory-formularzy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236896,karta-podatkowa-wzory-formularzy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5367,243649,kolejne-przedluzenie-wejscia-w-zycie-czesci-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5367,243649,kolejne-przedluzenie-wejscia-w-zycie-czesci-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5367,243649,kolejne-przedluzenie-wejscia-w-zycie-czesci-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244681,krajowy-zasob-nieruchomosci-zostal-zwolniony-od-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244681,krajowy-zasob-nieruchomosci-zostal-zwolniony-od-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244681,krajowy-zasob-nieruchomosci-zostal-zwolniony-od-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248367,laczenie-funduszy-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248367,laczenie-funduszy-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248367,laczenie-funduszy-inwestycyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237380,minister-finansow-okreslil-zasady-prowadzenia-uproszczonej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237380,minister-finansow-okreslil-zasady-prowadzenia-uproszczonej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237380,minister-finansow-okreslil-zasady-prowadzenia-uproszczonej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244682,ministerstwo-finansow-opublikowalo-wzory-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244682,ministerstwo-finansow-opublikowalo-wzory-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244682,ministerstwo-finansow-opublikowalo-wzory-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5452,246910,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-wniesienia-wkladu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5452,246910,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-wniesienia-wkladu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5452,246910,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-wniesienia-wkladu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5266,239162,nagroda-specjalna-prezesa-rady-ministrow-wolna-od-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5266,239162,nagroda-specjalna-prezesa-rady-ministrow-wolna-od-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5266,239162,nagroda-specjalna-prezesa-rady-ministrow-wolna-od-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5478,248024,nagrody-dla-powstancow-warszawskich-bez-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5478,248024,nagrody-dla-powstancow-warszawskich-bez-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5478,248024,nagrody-dla-powstancow-warszawskich-bez-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5266,239164,niektore-srodki-przekazywane-przez-bankowy-fundusz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5266,239164,niektore-srodki-przekazywane-przez-bankowy-fundusz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5266,239164,niektore-srodki-przekazywane-przez-bankowy-fundusz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240387,niektorym-podatnikom-cit-przedluzono-termin-zlozenia-cit-8.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240387,niektorym-podatnikom-cit-przedluzono-termin-zlozenia-cit-8.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240387,niektorym-podatnikom-cit-przedluzono-termin-zlozenia-cit-8.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236897,normy-szacunkowe-dochodu-z-dzialow-specjalnych-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236897,normy-szacunkowe-dochodu-z-dzialow-specjalnych-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236897,normy-szacunkowe-dochodu-z-dzialow-specjalnych-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244680,nowa-umowa-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania-zawarta-z-sri.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244680,nowa-umowa-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania-zawarta-z-sri.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244680,nowa-umowa-o-unikaniu-podwojnego-opodatkowania-zawarta-z-sri.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5501,249043,nowe-formularze-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5501,249043,nowe-formularze-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5501,249043,nowe-formularze-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5345,242666,nowelizacja-ustaw-o-podatku-dochodowym-przychody-i-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5345,242666,nowelizacja-ustaw-o-podatku-dochodowym-przychody-i-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5345,242666,nowelizacja-ustaw-o-podatku-dochodowym-przychody-i-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5401,244993,nowe-przepisy-o-ograniczaniu-zatorow-platniczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5401,244993,nowe-przepisy-o-ograniczaniu-zatorow-platniczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5401,244993,nowe-przepisy-o-ograniczaniu-zatorow-platniczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240397,nowe-rozporzadzenia-zawierajace-wykaz-krajow-i-terytoriow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240397,nowe-rozporzadzenia-zawierajace-wykaz-krajow-i-terytoriow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240397,nowe-rozporzadzenia-zawierajace-wykaz-krajow-i-terytoriow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248369,nowy-wzor-informacji-citnzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248369,nowy-wzor-informacji-citnzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248369,nowy-wzor-informacji-citnzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236891,odliczenia-od-dochodu-dla-prowadzacych-apteki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236891,odliczenia-od-dochodu-dla-prowadzacych-apteki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236891,odliczenia-od-dochodu-dla-prowadzacych-apteki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237379,ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-zryczaltowanym-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237379,ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-zryczaltowanym-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237379,ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-zryczaltowanym-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236899,ogolna-kwota-odliczen-wydatkow-na-cele-mieszkaniowe-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236899,ogolna-kwota-odliczen-wydatkow-na-cele-mieszkaniowe-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236899,ogolna-kwota-odliczen-wydatkow-na-cele-mieszkaniowe-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5331,241824,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5331,241824,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5331,241824,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244678,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244678,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244678,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240389,opublikowano-nowe-wzory-formularzy-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240389,opublikowano-nowe-wzory-formularzy-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240389,opublikowano-nowe-wzory-formularzy-cit.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
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Opublikowano ustawy wprowadzające zmiany do PIT i CIT 20/17

Ponowne przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT 22/14

Powiększenie katalogu zwolnień od podatku 8/12

Preferencje podatkowe dla pracowników i zleceniobiorców do 26 roku życia - zwolnienie od podatku 14/14

Projekty rozporządzeń przewidujące przedłużenie terminu do złożenia CIT-8 dla niektórych grup podatników oraz nowe wzory
formularzy CIT 6/15

Prosta spółka akcyjna - nowy rodzaj spółki prawa handlowego 18/18

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT 10/12

Przekazywanie zeznań CIT i sprawozdań finansowych 21/16

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające podlega opodatkowaniu 6/13

Rozstrzyganie sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieranie porozumień cenowych 22/14

Rozstrzyganie sporów podatkowych oraz zawieranie porozumień cenowych 23/15

Rozszerzenie zakresu pojęcia "podmiot komercjalizujący" 8/12

Sejm RP uchwalił akty prawne nowelizujące przepisy ustawy o CIT i ustawy o PIT 4/20

Skutki mechanizmu podzielonej płatności na gruncie przepisów o podatku dochodowym 17/19

Skutki podatkowe połączenia funduszy inwestycyjnych zamkniętych 22/16

Sprostowanie błędów w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 22/18

Sprostowanie błędu w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską i Włochami 8/13

Sprostowanie błędu w umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Irlandią 20/17

Stawki karty podatkowej w 2020 r. 24/19

Świadczenia na pokrycie kosztów sprawowania opieki nad grobami weteranów wolne od PIT 2/22

Świadczenia rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla wolne od PIT 3/20

Świadczenia z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 23/15

Termin wpłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków został przedłużony do  7 lipca 2019 r. 4/20

Udogodnienia dla kredytobiorców w trudnej sytuacji finansowej 16/15

Ulga termomodernizacyjna 2/21

Uzupełnienie w ustawie o CIT wykazu usług o niskiej wartości dodanej 2/22

Więcej czasu na wpłatę podatku z niezrealizowanych zysków 14/16

Wysokość wpłat na IKZE w 2020 r. 22/18

Wzory druków dla rozliczenia dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax) 12/15

Wzory druków dla rozliczenia dochodów z niezrealizowanych źródeł (exit tax) 13/13

Zaniechanie poboru PIT 2/23

Zaniechanie poboru PIT i CIT w związku z realizacją umów offsetowych 3/19

Zaniechanie poboru PIT od nagród za zwalczanie chorób zakaźnych niektórych zwierząt 11/12
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5292,240393,powiekszenie-katalogu-zwolnien-od-podatku.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5266,239165,projekty-rozporzadzen-przewidujace-przedluzenie-terminu.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248366,rozstrzyganie-sporow-podatkowych-oraz-zawieranie-porozumien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248366,rozstrzyganie-sporow-podatkowych-oraz-zawieranie-porozumien.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5235,238149,sejm-rp-uchwalil-akty-prawne-nowelizujace-przepisy-ustawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5235,238149,sejm-rp-uchwalil-akty-prawne-nowelizujace-przepisy-ustawy.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5401,244995,skutki-mechanizmu-podzielonej-platnosci-na-gruncie-przepisow.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236894,swiadczenia-na-pokrycie-kosztow-sprawowania-opieki-nad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236894,swiadczenia-na-pokrycie-kosztow-sprawowania-opieki-nad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5223,237377,swiadczenia-rekompensacyjne-z-tytulu-utraty-prawa-do.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5491,248368,swiadczenia-z-funduszu-ochrony-srodowiska-i-gospodarki-wodnej.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5235,238147,termin-wplaty-podatku-od-dochodow-z-niezrealizowanych-zyskow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5235,238147,termin-wplaty-podatku-od-dochodow-z-niezrealizowanych-zyskow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5235,238147,termin-wplaty-podatku-od-dochodow-z-niezrealizowanych-zyskow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5391,244679,udogodnienia-dla-kredytobiorcow-w-trudnej-sytuacji-finansowej.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236893,ulga-termomodernizacyjna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236893,ulga-termomodernizacyjna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236895,uzupelnienie-w-ustawie-o-cit-wykazu-uslug-o-niskiej-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236895,uzupelnienie-w-ustawie-o-cit-wykazu-uslug-o-niskiej-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5208,236895,uzupelnienie-w-ustawie-o-cit-wykazu-uslug-o-niskiej-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5367,243650,wiecej-czasu-na-wplate-podatku-z-niezrealizowanych-zyskow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5367,243650,wiecej-czasu-na-wplate-podatku-z-niezrealizowanych-zyskow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5367,243650,wiecej-czasu-na-wplate-podatku-z-niezrealizowanych-zyskow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5478,248023,wysokosc-wplat-na-ikze-w-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5478,248023,wysokosc-wplat-na-ikze-w-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5478,248023,wysokosc-wplat-na-ikze-w-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5345,242667,wzory-drukow-dla-rozliczenia-dochodow-z-niezrealizowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5345,242667,wzory-drukow-dla-rozliczenia-dochodow-z-niezrealizowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5345,242667,wzory-drukow-dla-rozliczenia-dochodow-z-niezrealizowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5356,242908,wzory-drukow-dla-rozliczenia-dochodow-z-niezrealizowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5356,242908,wzory-drukow-dla-rozliczenia-dochodow-z-niezrealizowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5356,242908,wzory-drukow-dla-rozliczenia-dochodow-z-niezrealizowanych.html?open=PDF
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Zaniechanie poboru PIT od niektórych stypendiów 21/16

Zmiany w związku z uchwaleniem Prawa zamówień publicznych 22/18

Zmiany w zwolnieniach od podatku 18/16

Zwolnienie podatkowe 22/17

2. Temat numeru
30 września 2019 r. mija termin złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz sprawozdania uproszczonego
za 2018 r. 18/15

"Biała lista" podatników VAT ważna przy ustalaniu w 2020 r. przychodów i kosztów uzyskania przychodów 17/13

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu na potrzeby podatku dochodowego 4/4

Kara umowna na gruncie podatku dochodowego 18/6

Kiedy u pracownika powstaje przychód z tytułu wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę? 15/9

Konsekwencje podatkowe umorzenia udziałów dla spółki i jej wspólników 21/4

Koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży maszyny rolniczej - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa 7/10

Koszty przerejestrowania samochodu 18/11

Koszty składki AC nie podlegają podwójnemu limitowaniu - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa 3/4

Koszty uzyskania przychodów i stawki podatkowe w 2019 r. - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów 21/15

Koszty używania samochodu osobowego w firmie objęte limitowaniem 12/11

Kto jest podatnikiem podatku od przychodów z budynków wybudowanych na cudzym gruncie? - stanowisko Ministerstwa Finansów 17/14

Kwota zmniejszająca podatek u pracownika-przedsiębiorcy 12/11

Limit 225.000 zł dla samochodów elektrycznych 16/13

Limit przychodów uprawniający do stosowania 9% stawki CIT 4/4

Limity na 2020 r. dla podatników PIT i CIT 20/12

Ministerstwo Finansów podjęło kroki, by czasowo ograniczyć stosowanie nowych zasad poboru zryczałtowanego podatku 1/14

Moment korekty kosztów z powodu otrzymania dotacji 2/16

Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży bonów towarowych 24/10

Nieodpłatne świadczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi mogą powodować szacowanie dochodu przez organ podatkowy 15/11

Nowelizacja ustawy o PIT 18/4

O dokonaniu płatności na rachunek kontrahenta spoza białej listy wystarczy jedno zawiadomienie 24/12

Od 2020 r. możliwa zmiana rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi 24/18

Odszkodowania w działalności gospodarczej 8/4

Odszkodowanie to nie zwrot wydatków 24/11

Ograniczenie kosztów nabycia niektórych usług niematerialnych i praw 13/4

Opodatkowanie dochodów uzyskanych z praw własności intelektualnej - objaśnienia podatkowe 17/4

Opodatkowanie przychodów z tzw. prywatnego najmu 21/13
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Ustalenie zaliczki na podatek u pracownika, którego dochód przekroczył pierwszy próg podatkowy 9/22

Wartość walizki udostępnionej pracownikowi odbywającemu podróż służbową nie jest jego przychodem - interpretacja organu
podatkowego 11/33

Wręczenie dzieciom pracowników paczek z okazji Dnia Dziecka sfinansowanych ze środków ZFŚS 11/25

Wręczenie okolicznościowych nagród - interpretacja indywidualna organu podatkowego 16/33

Wycieczka w celach integracyjnych nie przysparza pracownikowi przychodu podlegającego opodatkowaniu 15/33

Wynagrodzenie wspólnika spółki jawnej z tytułu prowadzenia spraw spółki 8/28

Wypłata diet za udział w zebraniu przedstawicieli banku 9/28

Wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu ślubu pracownika oraz urodzenia się dziecka pracownikowi 12/28

Wypłata pracownikowi świadczenia urlopowego 14/27

Wypłata świadczenia byłemu pracownikowi, który w trakcie roku przeszedł na emeryturę 21/35

Wypłata udziałowcowi odsetek od udzielonej pożyczki 16/29

Wypłata wspólnikowi wynagrodzenia z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów 10/29

Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego 15/26

Wysokość "parametrów" stosowanych do obliczania w 2019 r. zaliczek na podatek od dochodów pracowniczych 1/25

Zakwaterowanie pracowników w firmowych mieszkaniach 21/29

Zaliczka na poczet wynagrodzenia ze stosunku pracy 12/31

Zaliczka na podatek od wynagrodzenia pracowniczego po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych 19/28

Zaliczka według stawki 32% na wniosek podatnika 24/37

Zapłata zaległych składek ZUS za byłego pracownika 19/31

Zmiana zakresu informacji wykazywanych w formularzach PIT-11 i PIT-8C składanych za 2018 r. 1/28

Zwolnienie z długu osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej 14/30

Zwrot kosztów dojazdów i zakwaterowania oddelegowanym pracownikom - interpretacja indywidualna organu podatkowego 4/34

Zwrot kosztów przejazdów wypłacony ankieterom skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania 15/31

Źródło przychodów z tytułu wypłaty byłemu pracownikowi odszkodowania z umowy o zakazie konkurencji 8/30

Źródło przychodu w razie świadczenia usług na rzecz pracodawcy przez pracownika prowadzącego działalność - interpretacja organu
podatkowego 2/37

5. Majątek trwały
Amortyzacja budynku niemieszkalnego na gruncie PIT 9/34

Amortyzacja samochodu osobowego oddanego do używania na podstawie umowy leasingu operacyjnego 6/35

Amortyzacja samochodu osobowego w firmie 22/38

Amortyzacja składników majątku trwałego oraz wartości firmy nabytych w ramach przedsiębiorstwa 14/36

Amortyzacja składników majątku wniesionych aportem do spółki kapitałowej 5/34

Amortyzacja ulepszenia w obcym środku trwałym 20/38
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Amortyzacja wynajmowanego lokalu mieszkalnego 10/32

Części składowe lub peryferyjne środka trwałego 19/34
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Importowany środek trwały a jednorazowy odpis amortyzacyjny 2/43

Indywidualna stawka amortyzacyjna dla budynku 21/36

Indywidualna stawka amortyzacyjna dla lokalu mieszkalnego przeznaczonego na wynajem - interpretacja organu podatkowego 3/41

Instalacja fotowoltaiczna jako odrębny środek trwały 15/37
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Wynagrodzenia osób zarządzających spółką a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2019 r. 20/61

Wynagrodzenia wspólników w spółce z o.o. a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej za 2018 r. 9/58
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Zasady opodatkowania 2/63

Zeznanie podatkowe ryczałtowców za 2018 r. 1/61
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Zwolnienia podatkowe stosowane do dochodów ze zbycia 2/65

Zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych 24/65

Zwrot nakładów na lokal dokonany na rzecz najemcy można potrącić od przychodów z prywatnego najmu - interpretacja organu
podatkowego 7/62

10. Czytelnicy pytają
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Brak w umowie zlecenia konkretnej kwoty wynagrodzenia wyklucza pobór zryczałtowanego podatku dochodowego 5/65

Czy można zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki dotyczące podróży służbowej niezakończonej podpisaniem kontraktu? 21/68

Czy podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych wydatki na wyjazdy kadry zarządczej do spółki zależnej? 1/64
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Data powstania przychodu ze sprzedaży nieruchomości 16/67

Dochody z agroturystyki wolne od PIT 10/66

Dwa limity przychodów warunkujące korzystanie z 9% stawki CIT 23/67

Działalność rolnicza a obowiązek złożenia CIT-8 5/63

Faktura korygująca ze stycznia 2019 r. dotycząca kosztów 2018 r. 4/68

Firmowym przychodem są otrzymane odsetki 18/69

Informacje o wypłatach dokonanych zagranicznym osobom prawnym w CIT-8/O 10/64
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Korekta przychodów z tytułu udzielonych rabatów 17/65
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Koszty podatkowe przy dwóch umowach o pracę zawartych z jednym pracownikiem 13/67

Koszty uzyskania przychodów przy niskim wynagrodzeniu 14/65
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Koszty uzyskania przychodów u pracownika, któremu za dany miesiąc przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za czas choroby i zasiłek
chorobowy 19/67

Koszty używania samochodu osobowego 22/68

Koszty wykupu polisy ubezpieczeniowej dotyczącej firmowego samochodu 11/66
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Koszty zatrudnienia małżonka 2/69
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Moment powstania przychodu w samorządowym zakładzie budżetowym 14/63

Moment powstania przychodu ze składek członkowskich 18/69
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