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1. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
Dobór obiektów kosztów na potrzeby ustalenia kosztu wytworzenia według KSR nr 13

12/46

KSR nr 2 "Podatek dochodowy" - skutki bilansowe skorzystania z premii inwestycyjnej

23/49

Koszt wytworzenia środka trwałego siłami własnymi według KSR nr 11

10/42

Leasing finansowy w księgach finansującego według KSR nr 5

17/43

Leasing operacyjny w księgach korzystającego w świetle KSR nr 5

8/50

Likwidacja elementu zbiorczego obiektu inwentarzowego według KSR nr 11

14/46

MSSF 16 "Leasing" - część I - wprowadzenie

14/44

MSSF 16 "Leasing" - część III - ułatwienia związane ze stosowaniem standardu

21/48

MSSF 16 "Leasing" - część II - identyfikacja umów leasingowych

19/37

MSSF 16 "Leasing" - część IV - ustalenie okresu leasingu dla potrzeb standardu

24/44

Nakłady ponoszone w okresie użytkowania środka trwałego według KSR nr 11

6/44

Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego według KSR nr 6

4/48

Stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji zapasów - kompensata niedoborów z nadwyżkami

22/44

Stanowisko Komitetu w sprawie inwentaryzacji zapasów - rozliczanie różnic jakościowych (szkód)

21/43

Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - inwentaryzacja rozrachunków

20/47

Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - wycena na dzień ujęcia w księgach

18/45

Stanowisko Komitetu w sprawie rozrachunków z kontrahentami - zmniejszenia ceny (rabaty)

19/42

Świadczenia pracownicze - część III - długoterminowe świadczenia w trakcie zatrudnienia

1/50

Świadczenia pracownicze - część IV - świadczenia związane z rozwiązaniem stosunku pracy

3/50

Świadczenia pracownicze - część V - świadczenia po okresie zatrudnienia

5/46

Świadczenia pracownicze w formie akcji - część I - identyfikacja świadczeń i ich warunków

7/47

Świadczenia pracownicze w formie akcji - część III - warunki nabycia uprawnień

Świadczenia pracownicze w formie akcji - część II - wycena transakcji w formie akcji

11/46

9/51

Uwzględnienie niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przy kalkulacji kosztu wytworzenia według KSR nr 13

16/47

Zakres kosztu wytworzenia produktów i jego elementy według KSR nr 13

15/47

2. Koniecznie przeczytaj
Aktualizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7

3/4

Do Sejmu wpłynął projekt kolejnej zmiany ustawy o rachunkowości

15/5

Druga rata odpisu na ZFŚS za 2019 r. - projekt zmiany ustawy o ZFŚS

18/4

Inwentaryzację niektórych składników aktywów można rozpocząć już od 1 października 2019 r.

19/4

Kolejne odpowiedzi MF na pytania dotyczące e-sprawozdań finansowych

3/8

Kolejne odpowiedzi MF na pytania dotyczące e-sprawozdań finansowych

7/4
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Komitet Standardów Rachunkowości przyjął stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami

15/5

Komitet Standardów Rachunkowości wydał stanowisko w sprawie rozrachunków z kontrahentami

17/5

Konsekwencje niezatwierdzenia sprawozdania finansowego

10/4

Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło narzędzie do podpisywania dowolnych plików profilem zaufanym

6/5

Nowelizacja ustawy o rachunkowości wprowadzona ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

3/6

Obowiązek badania sprawozdania w działalności kantorowej - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

2/6

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.

20/4

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy CIT niewpisani do KRS będą składać sprawozdania w formie ustrukturyzowanej

21/5

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania dotyczące badania sprawozdań finansowych

9/4

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa

6/4

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa

8/4

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa w sprawie roku obrotowego spółki osobowej

Omówienie zmian wprowadzonych do ustawy o rachunkowości od 1 stycznia 2019 r.

21/4

1/4

Opis najważniejszych zmian w strukturach e-sprawozdań finansowych sporządzanych od 1 września 2019 r.

16/4

Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o biegłych rewidentach oraz ustawę o rachunkowości

18/6

Opublikowano ustawę zmieniającą ustawę o rachunkowości

17/4

Podatnicy CIT niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS będą składać sprawozdania w formie ustrukturyzowanej

16/8

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
Przyjęto KSR nr 13 "Koszt wytworzenia jako podstawa wyceny produktów"

2/5
11/4

Rezerwa na koszty rekultywacji - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa

2/7

Składanie dokumentów finansowych do KRS - odpowiedzi MS na najczęściej zadawane pytania

4/4

Sporządzanie noty podatkowej według nowych struktur - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa

23/4

Średnie kursy walut ogłoszone 31 grudnia 2018 r. przez NBP, stosowane do wyceny bilansowej

2/4

Terminy prac bilansowych w marcu 2019 r.

5/5

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2019 r.

2/6

Uchwalono ustawę zmieniającą ustawę o biegłych rewidentach

15/4

Ważne terminy w czerwcu 2019 r.

11/7

Wspólnicy spółek cywilnych nie przekazują sprawozdań do KAS - odpowiedź MF na pytania naszego Wydawnictwa
Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące ewidencji zdarzeń gospodarczych dla celów IP BOX

Zmiany w przekazywaniu dokumentów finansowych do KRS
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z powstaniem prostej spółki akcyjnej

5/4
18/7

3/6
19/6

3. Rachunkowość finansowa
Charakterystyka poszczególnych pozycji wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby prezentacji w bilansie
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Czy decyzja w sprawie sporządzania sprawozdania uproszczonego musi być podejmowana corocznie?

4/8

Czy sporządzając porównawczy rachunek zysków i strat zawsze należy ustalać zmianę stanu produktów?

22/5

Jak poprawiać błędy w sporządzonym sprawozdaniu finansowym?

12/4

Jak ustalić wartość rzeczowych aktywów obrotowych na potrzeby prezentacji w bilansie?

22/9

Jednostki powiązane i jednostki posiadające zaangażowanie w kapitale innej jednostki

1/14

Kiedy można zrezygnować z tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

2/14

Kontrola dowodów księgowych i ich kwalifikowanie do ujęcia w księgach

8/13

Kwota udzielonej pożyczki w księgach i sprawozdaniu finansowym pożyczkodawcy

2/16

Lista kontrolna czynności związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego do złożenia w KRS - checklista

5/18

Nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia

17/11

Należności i zobowiązania umorzone, przedawnione lub uznane za nieściągalne

24/11

Obowiązek podpisania e-sprawozdania finansowego spółki, którą zarządza organ wieloosobowy
Obowiązki związane ze sprawozdaniem finansowym po jego sporządzeniu i podpisaniu

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r.
Odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe

5/6
8/10

9/8
21/12

Operacje gospodarcze wpływające na zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5/10

Organizacja festynu dla pracowników oraz przekazanie paczek z okazji Dnia Dziecka

10/6

Podział zysku i pokrycie straty w spółkach osobowych i firmach osób fizycznych

11/8

Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej

13/9

Połączenie spółek rozliczane metodą łączenia udziałów

22/15

Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym

1/9

Posezonowa obniżka cen towarów

15/6

Prace składające się na wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg

24/6

Prace związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych

3/15

Pracownicze plany kapitałowe - rozliczenie dokonanych wpłat w księgach pracodawcy

16/9

Prezentacja w bilansie odsetek od zaległości publicznoprawnych za rok bieżący i lata poprzednie

4/12

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym kosztów związanych z przekazaniem darowizny

1/16

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych

3/19

Produkcja w toku na dzień bilansowy - wycena i prezentacja w bilansie

4/14

Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych

7/7

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

21/14

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

16/14

Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego za 2019 r.
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Rezerwa na niewykorzystane urlopy - ewidencja i prezentacja w rachunku zysków i strat

5/14

Rozliczanie wzajemnych rozrachunków z tytułu dostaw i usług

17/8

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto

7/12

Rozliczenie straty bilansowej i podatkowej w spółce kapitałowej

9/13

Rozrachunki między spółką kapitałową a spółką osobową z tytułu udziału w zyskach

14/8

Skutki bilansowe wprowadzenia przepisów o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności

19/10

Skutki bilansowe zmian w mechanizmie podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r.

20/5

Skutki kradzieży przedmiotu leasingu operacyjnego w księgach i sprawozdaniu finansowym

3/17

Skutki zmian zasad (polityki) rachunkowości

1/18

Sprawozdania będące uzupełnieniem sprawozdania finansowego, niewchodzące w jego skład

Termin i forma przekazania sprawozdania finansowego spółki z o.o. do KRS

21/10

6/6

Termin zamknięcia ksiąg i sposób ich prowadzenia zapewniający prawidłowe sporządzenie sprawozdania

24/4

Ulga na zakup kas rejestrujących w ewidencji księgowej po zmianach przepisów o VAT

12/9

Umowy najmu i dzierżawy w księgach rachunkowych

14/4

W jakim formacie należy sporządzić informację dodatkową oraz sprawozdanie z działalności?
Wątpliwości dotyczące składania podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem finansowym

Wątpliwości dotyczące sporządzania e-sprawozdania finansowego i jego podpisywania
Wątpliwości związane z badaniem sprawozdania finansowego organizacji pożytku publicznego
Weryfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na dzień bilansowy

Wycena i prezentacja zobowiązań w bilansie

Wycena na dzień bilansowy należności z tytułu udzielonej pożyczki w jednostkach mikro

2/9
2/11

6/7
10/9
23/12

3/12

5/8

Wydatki na pracownicze plany kapitałowe w księgach rachunkowych

13/4

Zakres informacji prezentowanych w rocznym sprawozdaniu finansowym

21/6

Zaliczki na poczet zysku spółki komandytowej

6/13

Zasady wyceny i prezentacji w bilansie zobowiązań jednostki z tytułu kredytów i pożyczek

4/10

Zwrot pracownikowi kosztów zakupu okularów korekcyjnych

18/13

4. Rachunkowość w przykładach liczbowych
Dofinansowanie do karnetów sportowych dla pracowników

10/15

Dofinansowanie z ZFŚS do letniego wypoczynku pracowników i ich rodzin

16/18

Ewidencja kosztów produkcji wyłącznie na kontach zespołu 4

16/22

Faktura w walucie obcej i rozliczenie różnic kursowych przy sprzedaży na rzecz krajowego podmiotu
Instrumenty finansowe - część I - wprowadzenie

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym, a przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego
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Kary za nieterminowe wykonanie umowy w księgach rachunkowych

Kontrakt forward na sprzedaż walut - ujęcie początkowe, wycena i rozliczenie
Korekta VAT naliczonego w przypadku nieuregulowania zobowiązania

Koszt wytworzenia środka trwałego sfinansowanego z dotacji
Koszty reprezentacji i reklamy na przykładzie wybranych operacji gospodarczych

19/15

6/17
14/18

7/19
18/17

Koszty wynagrodzeń pracowników na przełomie roku

3/21

Koszty zakupu towarów rozliczane w czasie i ich wpływ na sprawozdanie finansowe

5/24

Kredyty bankowe jako zewnętrzne źródło finansowania

10/20

Leasing samochodu osobowego bilansowo - finansowy, a podatkowo - operacyjny

13/15

Maszyna produkcyjna w leasingu finansowym zarówno dla celów bilansowych, jak i podatkowych

13/22

Obowiązkowe przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe

1/24

Odpisy aktualizujące w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym

21/19

Opakowania wielokrotnego użytku w ewidencji księgowej

15/12

Operacje dokonywane za pośrednictwem kart płatniczych

12/17

Pozostałe koszty rodzajowe na przykładzie wybranych operacji gospodarczych

20/21

Pożyczki udzielane pracownikom w ewidencji księgowej pracodawcy

24/26

Prezentacja wybranych operacji w rachunku przepływów pieniężnych

9/19

Prezentacja wybranych operacji w rachunku przepływów pieniężnych

8/17

Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej

Rabaty potransakcyjne otrzymane za zakupy dokonane w poprzednim roku

11/16

2/25

Rozliczanie finansowego leasingu zwrotnego w księgach z uwzględnieniem wskazówek zawartych w KSR nr 5

13/24

Rozliczanie różnic kursowych w księgach rachunkowych

15/17

Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej

7/24

Rozliczenie transakcji na walutowym rachunku za granicą

1/30

Rozliczenie w księgach kosztów ubezpieczenia uwzględnionych w racie leasingowej

19/19

Rozliczenie zakupu towarów w ramach WNT

12/23

Skutki bilansowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej

22/23

Skutki korekty błędów w księgach rachunkowych i ich ujawnianie w sprawozdaniu
Skutki przyjęcia uproszczenia polegającego na kwalifikacji umów leasingu według zasad podatkowych

5/20
13/18

Sprzedaż bonów towarowych po 1 stycznia 2019 r. oraz ich późniejsza realizacja

4/19

Sprzedaż nieruchomości zakwalifikowanej do inwestycji

8/24

Towary przekazane do przerobu handlowego

17/21

Wybrane pozycje kosztów na przełomie lat obrotowych - część I

23/18
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Wybrane pozycje kosztów na przełomie lat obrotowych - część II

24/18

Wycena bilansowa rzeczowych aktywów trwałych

20/12

Wycena na dzień bilansowy rozrachunków wyrażonych w walutach obcych

2/19

Wycena na dzień bilansowy zaliczki wpłaconej w walucie obcej na poczet nabycia środka trwałego

3/30

Wykup samochodu z leasingu finansowego w księgach korzystającego

17/16

Wypłata i otrzymanie dywidendy pieniężnej w księgach spółki z o.o.

14/12

Wypłata zaliczki w polskich złotych na poczet podróży zagranicznej i jej rozliczenie

11/20

Zakup telefonu na raty na potrzeby prowadzonej działalności

12/14

Zapłata z konta złotówkowego za fakturę wyrażoną w walucie obcej

3/32

Zdarzenia związane z udzieleniem gwarancji z tytułu dostaw i usług

9/24

5. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Amortyzacja podatkowa dla celów bilansowych w małej spółce osobowej prawa handlowego

13/32

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w formie darowizny

10/31

Budowa budynku handlowego na miejscu budynku kotłowni

19/26

Czy oprogramowanie może stanowić element zbiorczego obiektu inwentarzowego?

15/24

Czy wartość opłaty legalizacyjnej uwzględnia się w wydatkach poniesionych na ulepszenie budynku?

1/34

Czy wydatek na operat szacunkowy zwiększa wartość początkową nieruchomości?

20/29

Dotacja otrzymana na budowę środka trwałego i jej rozliczenie w księgach rachunkowych

23/29

Ewidencja przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w spółdzielni mieszkaniowej

11/29

Grupowanie jednorodnych przedmiotów w jeden obiekt inwentarzowy

17/29

Instalacja fotowoltaiczna - odrębny środek trwały, czy ulepszenie?

16/30

Jaki okres amortyzacji należy przyjąć dla programu finansowo-księgowego?

6/26

Jak ująć w księgach przejęcie części gruntu przez Skarb Państwa w związku z budową drogi?

1/37

Jak zaksięgować sprzedaż środka trwałego wniesionego do spółki aportem?

4/33

Jak zakwalifikować wydatek na zakup bazy danych?

5/32

Karta środka trwałego jako forma ksiąg pomocniczych

14/26

Klasyfikacja drukarki do odpowiedniego rodzaju KŚT

16/33

Korekta wartości środka trwałego w wyniku uzyskanego rabatu
Koszty i przychody związane ze sprzedażą środka trwałego w budowie

3/37
11/31

Koszty ubezpieczenia samochodu osobowego wprowadzonego do ewidencji środków trwałych

9/30

Koszty używania samochodu osobowego będącego środkiem trwałym poniesione po 1 stycznia 2019 r.

4/29

Kwalifikacja rodzajowa budynku stacji paliw i obiektów pomocniczych

17/25

Kwalifikacja wydatków na zakup usług obcych w związku z budową środka trwałego

12/31
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Kwalifikacja wydatków poniesionych na obiekty pomocnicze
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu wartości niematerialnych i prawnych w księgach rachunkowych - checklista

3/36
16/28

Możliwość stosowania uproszczeń w zakresie amortyzacji środków trwałych w spółce komandytowej

7/36

Na jakie konto odnieść zwrot refundacji otrzymanej na doposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnego?

1/35

Nakłady na modernizację budynku mieszkalnego stanowiącego środek trwały

15/27

Nakłady poniesione na modernizację całkowicie zamortyzowanej maszyny produkcyjnej

22/27

Nieodpłatne otrzymanie dokumentacji technicznej i aparatury przez instytut badawczy

9/36

Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy obiektów wybudowanych z własnych środków

22/31

Nowy numer inwentarzowy środka trwałego w postaci gruntu pozyskanego na własność w drodze przekształcenia

22/30

Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych, w wyniku których powstał prototyp

13/28

Okres amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym dla celów bilansowych

21/30

Opłata rejestracyjna samochodu wykupionego z leasingu

15/26

Opłata za wydanie pozwolenia na budowę środka trwałego

18/27

Podwyższenie wartości granicznej środków trwałych dla celów bilansowych

8/32

Prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego, którego dostawa nastąpi w przyszłym roku

6/24

Program komputerowy niespełniający definicji wartości niematerialnych i prawnych

19/25

Przekazanie środka trwałego w formie darowizny, jako wydatek niezwiązany z działalnością operacyjną jednostki

20/32

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności od 1 stycznia 2019 r.

2/31

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

9/34

Przekwalifikowanie gruntów ze środków trwałych do nieruchomości inwestycyjnych

Rozliczenie dotacji na zakup środka trwałego na przełomie dwóch lat obrotowych

24/33

5/34

Rozliczenie kosztów finansowania zewnętrznego na poszczególne obiekty środków trwałych

21/32

Rozliczenie przychodów i kosztów związanych z rekonstrukcją nieruchomości w związku z jej sprzedażą

10/28

Rozliczenie zaliczki na zakup środka trwałego w księgach nabywcy

14/22

Skutki bilansowe czasowego wstrzymania budowy środka trwałego

14/25

Skutki bilansowe zawarcia umowy leasingu finansowego, której przedmiotem jest grunt

9/32

Stosowanie rozwiązań podatkowych przy ustalaniu wartości niskocennych środków trwałych

13/30

Szczegółowa ewidencja majątku trwałego i zasady dokumentacji obrotu środkami trwałymi

22/28

Środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości odpisywane w koszty w momencie zakupu

17/28

Terminy i metody inwentaryzacji środków trwałych

19/24

Ubezpieczenie środka trwałego w trakcie jego budowy

10/30

Udokumentowanie i ewidencja zakończonej modernizacji środka trwałego

12/28

Ujawnienie w ewidencji analitycznej zmiany powierzchni działki
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Ujęcie w księgach rachunkowych skutków kradzieży samochodu stanowiącego środek trwały

2/35

Ustalenie ceny nabycia budynku i gruntu, jeśli w akcie notarialnym wskazano łączną wartość nieruchomości

2/34

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego budowanego przez dwóch wykonawców

23/26

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego zakupionego wraz z wyposażeniem

16/32

Wątpliwości związane z tworzeniem obiektów inwentarzowych, ich klasyfikacją i amortyzacją

21/28

Właściwa kwalifikacja maszyny kupionej z zamiarem oddania jej w finansowy leasing zwrotny

24/34

Wpłata zaliczki na poczet zakup środka trwałego i jej rozliczenie

18/26

Wpływ dotacji po rozpoczęciu amortyzacji środka trwałego

20/26

Wpływ likwidacji środka trwałego sfinansowanego ze środków ZFRON na wysokość kapitału zapasowego

8/30

Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych gruntów pozostałych po likwidacji kopalni

6/25

Wycena i prezentacja w bilansie maszyny, której montaż i uruchomienie nastąpiły w nowym roku

5/31

Wycofanie środka trwałego z majątku firmy i przekazanie go do majątku prywatnego

6/27

Wycofanie środka trwałego z majątku firmy przed przekształceniem przedsiębiorcy w spółkę z o.o.

17/27

Wydatek na wykonanie projektu budowlanego, jako koszt pośrednio związany z budową środka trwałego

12/27

Wydatki na wymianę oświetlenia w budynku - koszty remontu czy ulepszenia?

3/35

Wydatki na założenie klimatyzacji w zależności od sposobu jej zamontowania w budynku

13/27

Wydatki poniesione na nieruchomość przed przyjęciem jej do używania na podstawie umowy najmu

11/28

Wyksięgowanie sprzedanego środka trwałego z ewidencji i ustalenie momentu zakończenia jego amortyzacji

21/31

Wyksięgowanie z ewidencji ulepszenia w obcym środku trwałym w związku z rozwiązaniem umowy najmu

18/27

Wymiana wadliwego środka trwałego w ramach gwarancji oraz korekta odpisów amortyzacyjnych

7/30

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

18/29

Wyniki prac badawczo-rozwojowych otrzymane w formie aportu

23/31

Wysokość odpisów amortyzacyjnych po dokonaniu ulepszenia
Wysokość odpisu amortyzacyjnego po rozbudowie całkowicie zamortyzowanego środka trwałego

Zakup składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej krócej niż rok

3/34
13/33

7/32

Zakup składnika o wartości poniżej określonego limitu dla środków trwałych

14/27

Zamontowany na budynku szyld reklamowy, który można zdemontować i zainstalować w innym miejscu

13/35

Zasady ewidencji i amortyzacji gruntu leśnego w jednostce prowadzącej działalność produkcyjną i handlową
Zasady postępowania z niskocennymi składnikami majątku - checklista

Zmiana kwalifikacji budynku ze środków trwałych do inwestycji

8/33
12/26

8/29

Zmiana przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego

11/24

Zmiana sposobu nadawania numerów inwentarzowych środków trwałych

24/31

Zmiana stawki amortyzacyjnej środka trwałego w związku z wydłużeniem okresu ekonomicznej użyteczności

20/30
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Zmniejszenie wartości środków trwałych w budowie spowodowane trwałą utratą wartości

Zwrot finansującemu niezamortyzowanego przedmiotu leasingu finansowego po zakończeniu umowy

10/29

4/31

6. Rachunkowość krok po kroku
Przykłady wypełniania dokumentów - dowód ZW

17/30

Przykłady wypełniania dokumentów magazynowych - dowód PZ

11/32

Przykłady wypełniania dokumentów magazynowych - dowód WZ

14/29

Przykłady wypełniania druków - dowód LT

12/33

Przykłady wypełniania druków - dowód MT

16/34

Przykłady wypełniania druków - dowód OT

15/29

Przykłady wypełniania druków - dowód PK dokumentujący rozliczenie wyniku finansowego

9/39

Przykłady wypełniania druków - dowód RW

13/37

Przykłady wypełniania druków inwentaryzacyjnych - "Potwierdzenie salda"

18/31

Przykłady wypełniania druków inwentaryzacyjnych - arkusz spisu z natury

19/28

Przykłady wypełniania druków inwentaryzacyjnych - protokół weryfikacji sald

23/32

Przykłady wypełniania druków - nota księgowa

10/32

Przykłady wypełniania druków - oświadczenia osób odpowiedzialnych za inwentaryzowane składniki majątku

21/34

Przykłady wypełniania druków - protokół inwentaryzacji kasy

8/35

Przykłady wypełniania druków - protokół weryfikacji stawek i okresów amortyzacji środków trwałych

24/35

Przykłady wypełniania druków - protokół wyceny zapasów niepełnowartościowych

20/33

Przykłady wypełniania druków - protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych

4/34

Przykłady wypełniania druków - rachunek zysków i strat jednostki mikro

3/41

Przykłady wypełniania druków - zestawienie obrotów i sald

2/37

Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - zmiana wartości i umorzenia środków trwałych

6/29

Przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej - odpisy aktualizujące wartość należności

1/39

Przykłady wypełniania not do informacji dodatkowej - propozycje podziału zysku lub pokrycia straty

5/35

Przykłady wypełnienia druków - faktura VAT RR

Przykłady wypełnienia druków sprawozdawczych - wprowadzenie do sprawozdania finansowego

22/33

7/37

7. Rachunkowość budżetowa
Adaptacja pomieszczeń wynajmowanych od urzędu gminy na potrzeby działalności jednostki budżetowej

23/38

Amortyzacja mienia wydzielonego w księgach rachunkowych instytucji kultury

15/39

Dochody uzyskiwane z opłaty uzdrowiskowej w księgach rachunkowych urzędu gminy

11/38

Dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności

2/46

Dochody zrealizowane przez jednostkę budżetową, nieprzekazane do końca roku na rachunek budżetu

4/42
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Dopłaty do wypoczynku finansowane ze środków ZFŚS w samorządowym zakładzie budżetowym

Ewidencja operacji związanych z realizacją zadań finansowanych z sum na zlecenie w sądzie okręgowym

17/36

3/45

Ewidencja rozliczeń międzyokresowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

22/40

Ewidencja rozliczeń z tytułu podatków prowadzona w organie podatkowym na kontach pozabilansowych

20/37

Faktury i noty księgowe w rozliczeniu usług pogotowia

10/40

Forma przekazania sprawozdania finansowego zakładu budżetowego do urzędu skarbowego

5/40

Gdzie i w jakiej formie należy złożyć sprawozdanie finansowe SP ZOZ?

6/35

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniu finansowym

24/39

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w księgach urzędu jst

21/38

Inwestycja zakładu budżetowego finansowana ze środków własnych

8/40

Klasyfikacja budżetowa dochodów gminy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

9/47

Klasyfikacja budżetowa wpływów z tytułu odsprzedaży usług telekomunikacyjnych

9/46

Klasyfikacja budżetowa wydatków związanych z finansowaniem schronienia dla bezdomnych

4/40

Klasyfikacja paragrafowa wpłat wnoszonych przez pensjonariuszy za pobyt w domu pomocy społecznej

10/37

Klasyfikacja paragrafowa wpływów z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości

13/43

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na usługę ochrony mienia

18/39

Klasyfikacja paragrafowa wydatków ponoszonych przez zakład budżetowy na ulepszenie środka trwałego
Klasyfikacja paragrafowa wydatków związanych z wyjazdem nauczyciela z uczniami na konkurs

Klasyfikacja środków otrzymanych tytułem refundacji wynagrodzeń
Koszty opracowania dokumentacji powypadkowej pracownika

8/42
14/36

5/43
21/42

Koszty ponoszone przez instytucję kultury, finansowane z dotacji podmiotowej na rok następny

7/45

Koszty usunięcia skutków katastrofy budowlanej i odbudowa zniszczonego budynku instytucji kultury

9/45

Księgowanie odsetek od niezapłaconych w terminie należności samorządowego zakładu budżetowego

13/42

Kwota otrzymana tytułem zwrotu za zniszczenie wypożyczonego podręcznika w sprawozdaniu Rb-27S

13/43

Lokaty bankowe w ewidencji budżetu jednostki samorządu terytorialnego

3/47

Moment przeniesienia wyniku finansowego na konto funduszu w państwowej jednostce budżetowej

14/35

Nadpłata za media zaliczona na poczet dostaw energii w nowym okresie sprawozdawczym

16/37

Nadwyżka środków obrotowych pozostająca w zakładzie budżetowym

5/41

Niskocenny środek trwały przyjęty po zakupie do magazynu zakładu budżetowego

12/42

Objęcie przez jst udziałów w spółce komunalnej w zamian za prawo użytkowania wieczystego gruntu

23/40

Odpisy amortyzacyjne od ulepszenia w obcym środku trwałym w komendzie powiatowej PSP

12/39

Odprawa wypłacana pracownikowi w związku z likwidacją stanowiska pracy

20/36

Opłata za roczne badanie techniczne pojazdu wykonywane w stacjach kontroli pojazdów

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

1/49

Str. 11 z 23

Opłata za złożenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej

16/42

Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach instytucji kultury

19/34

Opłata zmienna za usługi wodne w księgach rachunkowych i sprawozdaniu Rb-30S zakładu budżetowego

1/46

Otrzymanie przez zakład budżetowy należności objętej na koniec poprzedniego roku odpisem aktualizującym

18/39

Pomyłkowa wpłata na wydzielony rachunek jednostki oświatowej w sprawozdaniu Rb-34S

17/35

Prezentacja należności w bilansie samorządowego zakładu budżetowego

1/45

Prezentacja należności z tytułu dochodów budżetowych w bilansie jednostki budżetowej

4/39

Prezentacja w Rb-27S dochodów wykonanych z tytułu podatków i opłat opłaconych przelewem

Przekazanie i rozliczenie wpłat na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w księgach urzędu gminy

16/39

8/44

Przekazanie pracownikom jednostki budżetowej bonów towarowych zakupionych ze środków ZFŚS

24/41

Przyporządkowanie projektora do odpowiedniego rodzaju KŚT

14/37

Rachunkowość i sprawozdawczość rady rodziców

16/40

Realizacja obowiązku ogłaszania sprawozdań finansowych przez SP ZOZ

16/41

Rozliczenie dotacji celowej otrzymanej na remont budynku instytucji kultury

18/40

Rozliczenie kosztów ubezpieczenia OC po sprzedaży samochodu w księgach zakładu budżetowego

17/34

Rozliczenie niedoborów niezawinionych w księgach jednostki budżetowej

2/42

Rozliczenie projektu polegającego na termomodernizacji budynku komendy Państwowej Straży Pożarnej

3/48

Rozliczenie środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów po zmianie przepisów

5/44

Rozliczenie w SP ZOZ straty z lat ubiegłych z funduszem zakładu

20/36

Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika jednostki budżetowej na koszty krajowej podróży służbowej

11/39

Skutki przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności w księgach urzędu jst

15/35

Skutki wygaśnięcia zaległości podatkowej w wyniku przedawnienia w księgach urzędu gminy

14/34

Sprawozdanie finansowe nowo utworzonej instytucji kultury

6/37

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste

6/34

Środki otrzymane od podmiotu tworzącego na pokrycie straty SP ZOZ

9/48

Świadectwa efektywności energetycznej uzyskane przez gminę

7/42

Techniczny zapis ujemny na koncie rachunku bieżącego jednostki budżetowej

Udzielenie pożyczki ze środków budżetu gminy i jej częściowe umorzenie

10/36

8/39

Ujęcie faktury za zajęcia rehabilitacji ruchowej w księgach ośrodka pomocy społecznej

23/42

Ujęcie środków przekazanych na pokrycie straty SP ZOZ w księgach rachunkowych podmiotu tworzącego

13/44

Ujęcie w księgach ośrodka pomocy społecznej opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

19/33

Uruchomienie kredytu zaciągniętego na finansowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego

12/41

Ustalenie okresów rozliczeniowych, za które należy sporządzać raporty kasowe

19/35
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Wydatki budżetowe na zakup sprzętu dla osób przebywających w domu pomocy społecznej

4/39

Wymiana płynu w instalacji solarnej zamontowanej w bursie szkolnej

24/43

Wynagrodzenie nauczyciela szkoły podstawowej prowadzącego nauczanie indywidualne

22/43

Zakup telefonu komórkowego na raty w księgach jednostki oświatowej

22/37

Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych w księgach samorządowego zakładu budżetowego

10/38

Zasiłek chorobowy wypłacony pracownikowi samorządowej jednostki budżetowej w imieniu ZUS

7/42

Zmiana rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej

2/41

Zwrot budynku przychodni do gminy w księgach rachunkowych SP ZOZ

Zwrot niewykorzystanych przez jednostki budżetowe środków na pokrycie wydatków w budżecie JST
Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym w księgach urzędu gminy

11/41

6/34
18/37

8. Odpowiadamy na pytania
Bierne rozliczenia międzyokresowe utworzone na niezafakturowane koszty energii elektrycznej

24/58

Bilans sporządzany przy przekształceniu przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę z o.o.

20/59

Budowa domów jednorodzinnych na sprzedaż w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4
Budowa domów na sprzedaż na gruncie własnym ujętym pierwotnie jako nieruchomość inwestycyjna

Co oznacza określenie "netto" w odniesieniu do przychodów ze sprzedaży oraz operacji finansowych?

5/66
22/54

5/51

Czy PCC od zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych zwiększy jego wartość początkową?

11/53

Czy faktury za media podlegające refakturowaniu można odnieść w ciężar kosztów działalności podstawowej?

20/50

Czy koszty przemieszczenia środka trwałego wpłyną na wysokość jego wartości początkowej?

17/47

Czy koszty przetargu zwiększą wartość początkową środka trwałego?

10/49

Czy koszt zakupu licencji przeznaczonych do używania przez 12 miesięcy można rozliczać w czasie?

22/50

Czy mała spółka kapitałowa może odnieść w ciężar kosztów przedmioty o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł?

9/55

Czy mała spółka z o.o. może dokonywać odpisów amortyzacyjnych według zasad podatkowych?

14/50

Czy mandat opłacony za pracownika ze środków firmy można ująć w kosztach działalności podstawowej?

11/54

Czy można jednorazowo amortyzować aktywa o wartości powyżej limitu dla niskocennych środków trwałych?

23/54

Czy można przyjąć do stosowania wzorcowy plan kont dostępny na rynku wydawniczym?

8/69

Czy można zaksięgować koszty w miesiącu, który jest już zamknięty?

15/53

Czy nakłady na wartość niematerialną i prawną zwiększą jej cenę nabycia?

12/53

Czy należność w walucie obcej od krajowego kontrahenta podlega wycenie na dzień bilansowy?

6/51

Czy nieużywane środki trwałe powinny figurować w ewidencji księgowej?

9/56

Czy obcy środek trwały przyjęty do używania można zaliczyć do aktywów trwałych jednostki?

16/51

Czy odsetki dopisane przez bank do firmowego rachunku są przychodem finansowym?

8/55

Czy prowadzenie ewidencji pozabilansowej jest obowiązkowe?

8/55
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Czy przy ustalaniu prawa do uproszczeń w leasingu należy uwzględnić nadrzędne zasady rachunkowości?
Czy rozliczenie straty podatkowej ująć w księgach rachunkowych?

Czy spółka akcyjna może przyjąć status jednostki mikro i sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe?
Czy straty poniesione w trakcie budowy uwzględnia się w koszcie wytworzenia środka trwałego?

Czy umorzenie postępowania egzekucyjnego wpływa na wartość zobowiązania w księgach rachunkowych?

4/53
18/51

2/55
16/53

4/62

Czy ustawa o rachunkowości wskazuje jak wykazać różnice kursowe w rachunku zysków i strat?

11/52

Czy w bilansie za pierwszy kwartał roku bieżącego muszę wykazać wynik roku ubiegłego?

10/48

Czy w obecnym stanie prawnym można wysłać do KRS skany sprawozdań finansowych?

1/60

Czy w wartości początkowej środka trwałego uwzględnia się koszty jego transportu?

20/51

Czy zmiana wspólnika w spółce jawnej zobowiązuje do przejścia na księgi rachunkowe?

22/49

Dane, jakie powinien zawierać dowód księgowy - checklista

17/49

Dane, jakie powinno zawierać wprowadzenie do sprawozdania finansowego

14/60

Data objęcia udziałów w spółce komandytowej za aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa

10/63

Do jakich kosztów bilansowych kwalifikuje się odszkodowanie wypłacane menedżerowi?

22/50

Do jakich kosztów zaliczyć wydatki poniesione na zakup usługi pośrednictwa w sprzedaży?

19/52

Dobrowolne umorzenie udziałów za wynagrodzeniem przy jednoczesnym obniżeniu kapitału zakładowego

13/61

Do jakiego paragrafu zakwalifikować koszty przejazdu uczniów na konkursy i olimpiady?
Do kiedy przechowywać sprawozdania finansowe i inne dokumenty?

Dopłaty do kapitału z tytułu realizacji zadania własnego miasta
Dwuletni okres umowy o badanie sprawozdania finansowego a wygaśnięcie obowiązku badania

3/57
18/50

4/64
21/56

Elementy sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki małe

7/56

Elementy sprawozdania finansowego spółki z o.o., której sprawozdanie nie podlega badaniu

6/56

Ewidencja kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym

5/55

Ewidencja księgowa odstępnego opłaconego z tytułu cesji umowy leasingu

15/64

Ewidencja kwot z faktury wystawionej przez polski podmiot w euro

16/62

Ewidencja środków publicznych w księgach rachunkowych stowarzyszenia

10/58

Faktura za nocleg i wyżywienie pracowników podczas delegacji, opłacona z rachunku firmowego

14/54

Gwarancje usunięcia wad produktów zawarte w umowach sprzedaży

5/69

Identyfikacja powiązania w przypadku korzystania z pożyczek od innego podmiotu

1/70

Jakie dane należy uwzględnić ustalając obowiązek badania łącznego sprawozdania finansowego?

3/56

Jakie jednostki mogą zrezygnować z bilansowych zasad klasyfikowania umów leasingu?

6/50

Jakie jednostki sporządzają łączne sprawozdanie finansowe?

2/56

Jakie koszty poniesione na oprogramowanie zwiększą jego wartość?
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Jakie należności zalicza się do należności spornych i wątpliwych?

14/50

Jakie obowiązki z zakresu rachunkowości wiążą się z przekształceniem spółki cywilnej w komandytową?

15/54

Jakie podmioty sporządzają sprawozdanie finansowe według załącznika nr 1 dla jednostki dużej?

7/53

Jaki wariant rachunku zysków i strat można przyjąć przy stosowaniu pełnego rachunku kosztów?

13/50

Jak przeprowadzić inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych w drodze weryfikacji?

19/52

Jak rozliczyć koszty prowizji należnej pośrednikowi w księgach rachunkowych dewelopera?

7/52

Jak rozliczyć koszty remontu poniesione przed wprowadzeniem środka trwałego do używania?

24/53

Jak rozliczyć lokaty dwuwalutowe w księgach rachunkowych?

13/62

Jak rozliczyć salda figurujące na rozrachunkach, wynikające z przedawnionych faktur korygujących sprzedaż?
Jak rozliczyć w księgach kapitał z aktualizacji wyceny pozostały po likwidacji środków trwałych?

Jak rozliczyć w księgach koszty dotyczące podróży służbowych prezesa spółki?

1/59
17/48

6/49

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych fakturę z adnotacją "odwrotne obciążenie"?

10/50

Jak skorygować sprawozdanie finansowe, w sytuacji gdy korektę zleci biegły rewident?

10/48

Jak sprawdzić czy jednostka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zasadą istotności? - checklista

13/53

Jak udokumentować rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów?

17/47

Jak ująć skutki zaniechania inwestycji w instytucji kultury?

5/53

Jak ująć w księgach i wycenić domenę internetową zakupioną od firmy zagranicznej?

9/56

Jak ująć w księgach koszty obsługi prawnej związanej z likwidacją spółki, objęte rezerwą?

4/54

Jak ująć w księgach obciążenie kontrahenta prowizją bankową?

14/52

Jak ująć w księgach rachunkowych koszty związane z usunięciem awarii wodociągu?

20/51

Jak ująć w księgach rachunkowych różnice kursowe od kwoty VAT?
Jak ująć w księgach rachunkowych skutki zawarcia układu ratalnego z ZUS?

Jak ująć w księgach spółki komandytowej odsetki od pożyczki zaciągniętej od wspólnika?

5/51
23/55

6/49

Jak ująć w księgach umorzenie udziałów własnych z czystego zysku?

14/51

Jak ująć w księgach wydatki na prezenty dla pracowników?

12/52

Jak ująć w księgach zakupy towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia na przełomie miesiąca?

2/67

Jak ująć w księgach zwrot zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego?

8/57

Jak ujmować w księgach rachunkowych dewelopera wpływ środków na rachunek powierniczy?

15/53

Jak ustalić przychód zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w działalności kantorowej?

3/54

Jak ustalić skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych?

2/61

Jak w spółce osobowej zaksięgować wypłatę wspólnikowi zysku w formie rzeczowej?

19/50

Jak wycenić krótkoterminowe aktywa finansowe na dzień bilansowy?

24/51

Jak wycenić na dzień bilansowy przedawnioną należność w walucie obcej?
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Jak wykazać w bilansie niewniesione wkłady na pokrycie udziału w kapitale zakładowym?

1/57

Jak wykazać w bilansie wydatki na oprogramowanie, które na dzień bilansowy nie zostało wdrożone?

24/52

Jak zaksięgować fakturę za zużycie gazu z wyszczególnioną akcyzą?

12/54

Jak zaksięgować niedobór mieszczący się w granicach norm ubytków naturalnych?

3/55

Jak zaksięgować operacje związane z wywłaszczeniem części gruntu rolnego pod budowę drogi?

10/49

Jak zaksięgować skutki kontroli celno-skarbowej za lata ubiegłe?

18/49

Jak zaksięgować umorzenie zobowiązania z tytułu dostaw i usług?

21/54

Jak zaksięgować wydatki dotyczące badania sprawozdania finansowego?

16/52

Jak zaksięgować zwrot podatku od nieruchomości za lata ubiegłe?

23/57

Kiedy można odstąpić od tworzenia rezerw na niewykorzystane urlopy?

17/48

Kiedy należy przeksięgować kwotę podatku dochodowego na wynik finansowy?

1/58

Kiedy należy przeprowadzić kolejną inwentaryzację środków trwałych?

21/53

Kiedy należy zaksięgować zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych wpłacane w ciągu roku?

24/51

Kiedy podjąć decyzję w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania finansowego?

3/54

Korekta błędu dotyczącego ewidencji zaliczek z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej

18/63

Korekta kwoty podatku dochodowego za rok ubiegły w księgach roku bieżącego

14/63

Korekta sprawozdań finansowych po ponownym zaksięgowaniu utraconych dokumentów

18/53

Korekta sprzedaży dokonanej w grudniu, w związku ze zwrotem towarów otrzymanym w styczniu

4/59

Koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych, gdy nie występują zapasy wyrobów

5/60

Koszty produkcji i wyroby gotowe w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4

13/59

Koszty przestoju spowodowanego brakiem zamówień w firmie świadczącej usługi budowlane

22/53

Koszty usług budowlano-montażowych w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4

24/63

Koszty związane z przedłużeniem gwarancji na samochód osobowy rozliczane w czasie

23/63

Krótkoterminowe rezerwy na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe
Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe osoby fizycznej prowadzącej dwa rodzaje działalności

4/63
20/66

Księgowanie zapłaconego podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wraz z odsetkami

3/66

Kto powinien podpisać się na arkuszu spisu z natury?

2/55

Kto zatwierdza sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.?

18/49

Kwalifikacja gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego

10/65

Kwalifikacja i wycena nieruchomości gruntowej nabytej w celach inwestycyjnych

13/56

Kwalifikacja opłaty za przyłącze do sieci energetycznej uiszczonej przez dewelopera

21/63

Kwalifikacja w księgach mieszkań nabytych na rynku wtórnym, które po remoncie zostaną sprzedane

23/66

Kwalifikacja wydatków na audyt technologiczny i badania rynkowe
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Likwidacja nabytych materiałów nieprzydatnych w produkcji

Lista kontrolna czynności związanych z przekazaniem sprawozdania finansowego do Szefa KAS - checklista
Lista kontrolna pomocna przy ustaleniu obowiązku badania sprawozdania finansowego - checklista

12/62

6/51
14/53

Możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych za rok obrotowy przy zawieszeniu działalności gospodarczej

7/55

Możliwość sporządzania sprawozdania finansowego w formie uproszczonej po przekroczeniu określonego limitu

3/57

Możliwość sporządzenia przez spółkę jawną uproszczonego sprawozdania dla jednostek małych

5/54

Możliwość tworzenia kapitału zapasowego z wypracowanego zysku w spółce jawnej

15/61

Możliwość wydłużenia roku obrotowego w przypadku rozpoczęcia działalności w drugiej połowie roku

13/55

Na jakie konto odnieść kwotę VAT podlegającą zwrotowi do urzędu pracy?

12/54

Na jakie koszty należy utworzyć rezerwę w związku z likwidacją spółki?

12/52

Na jakim koncie księgowym ujmuje się udzielone i otrzymane pożyczki?

21/54

Nadwyżka z tytułu przekwalifikowania gruntu do inwestycji - prezentacja w rachunku zysków i strat

16/62

Należna wierzycielowi rekompensata za koszty odzyskiwania należności w księgach i sprawozdaniu dłużnika

16/61

Nieodpłatnie otrzymane towary oraz ich sprzedaż na licytacji zorganizowanej na cele charytatywne

2/65

Obowiązek i okresy przechowywania dokumentów księgowych

15/55

Obowiązek ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa osoby fizycznej

11/55

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przez spółkę komandytową

7/62

Obowiązek sporządzania rachunku przepływów pieniężnych w jednostce małej

4/58

Obowiązek sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego w spółkach mających tego samego udziałowca

20/61

Obowiązek tworzenia rezerw na skutki toczącego się postępowania sądowego

24/61

Obowiązki sprawozdawcze firmy osoby fizycznej po sporządzeniu sprawozdania finansowego - checklista

10/51

Obowiązki sprawozdawcze spółki cywilnej, której wspólnikami są osoby prawne

8/60

Obowiązki sprawozdawcze spółki z o.o. po sporządzeniu sprawozdania finansowego - checklista

9/57

Obowiązki wynikające z ustawy o rachunkowości, których niewypełnienie podlega karze - checklista

7/54

Obowiązki związane z otwarciem likwidacji spółki z o.o. i sporządzeniem bilansu likwidacyjnego

20/64

Odpowiedzialność za inwentaryzację przeprowadzaną przez podmiot zewnętrzny

21/55

Odsetki naliczone od należności objętej odpisem aktualizującym

1/64

Odsetki od niewłaściwie wydatkowanych środków unijnych

19/61

Odstąpienie od ustalania odroczonego podatku dochodowego, jako zmiana zasad (polityki) rachunkowości

18/60

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę

16/60

Odzyskanie w toku egzekucji komorniczej należności głównej wraz z odsetkami i kosztami sądowymi

3/69

Okres, na jaki należy zawrzeć umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego

11/57

Określenie w polityce rachunkowości dnia, na który jednostka zamyka miesiąc

19/58
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Operacje gotówkowe w księgach spółki cywilnej osób fizycznych nieprowadzącej konta "Kasa"

Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego na cele prowadzonej działalności

17/52

5/64

Opłata za rejestrację pojazdu wziętego w leasing operacyjny

16/59

Otrzymane przez dom pomocy społecznej środki pieniężne pochodzące ze spadku po zmarłym mieszkańcu

17/55

Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa a obowiązek badania sprawozdania finansowego

8/68

Otrzymanie z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

22/60

Podatek od nieruchomości płacony od gruntu, na którym wznoszony jest budynek

19/64

Podatek od przychodów z budynków w księgach osoby fizycznej

7/57

Podpis profesjonalnego pełnomocnika przy zgłoszeniu dokumentów finansowych do KRS

8/59

Podpisywanie informacji dodatkowej sporządzonej w formie nieustrukturyzowanej

14/55

Podstawa ujęcia w księgach dopłat wspólników spółki z o.o. na pokrycie straty

14/61

Podział kosztów i przychodów w związku z postawieniem spółki kapitałowej w stan likwidacji

24/69

Po jakim kursie przyjąć do magazynu towary nabyte od kontrahenta zagranicznego?

13/51

Pokrycie straty samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przez podmiot tworzący

14/65

Polisa ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym w księgach rachunkowych ubezpieczającego

23/65

Poprawienie błędu wykrytego w dokumentach towarzyszących sprawozdaniu finansowemu złożonemu w KRS

17/52

Powierzenie prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostce spoza UE

8/62

Pożyczka od udziałowca - wycena i prezentacja w bilansie sporządzanym według załącznika nr 1

17/56

Praca wolontariuszy jako niepieniężny wkład własny do zadania publicznego w księgach fundacji

14/62

Prezentacja odpisu aktualizującego wartość towarów w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego

9/59

Prezentacja środków zgromadzonych na rachunku VAT w rachunku przepływów pieniężnych

14/57

Prezentacja w bilansie salda konta służącego do ewidencji VAT naliczonego

15/62

Prezentacja w rachunku zysków i strat odpisu aktualizującego wartość przeterminowanych należności

11/58

Prezentacja w rachunku zysków i strat wynagrodzenia prezesa z tytułu zawartego z nim kontraktu menedżerskiego

6/59

Prezentacja w sprawozdaniu finansowym operacji związanych z połączeniem spółek metodą łączenia udziałów

5/57

Przejście na dokumentowanie transakcji magazynowych w programie komputerowym

8/67

Przekazanie w formie darowizny ogółu praw i obowiązków przysługujących wspólnikowi w spółce osobowej

21/65

Przekazanie własnych wyrobów gotowych w formie darowizny

19/65

Przekwalifikowanie gruntu do nieruchomości inwestycyjnych wycenianych według cen rynkowych

10/55

Przerób materiałów używanych do produkcji, realizowany przez firmę zewnętrzną

23/69

Przychody i koszty ze sprzedaży przedłużonej gwarancji w księgach producenta

21/60

Przychody i koszty ze sprzedaży energii cieplnej nabytej z obcego źródła

17/65

Przychody i koszty związane z opłatą recyklingową w księgach jednostki handlowej, która ją pobrała

10/56
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Przychody i koszty związane ze sprzedażą udziałów w innej jednostce

2/62

Przychód ze sprzedaży maszyny wykorzystywanej do działalności rolniczej

12/60

Przychód ze sprzedaży praw majątkowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej

12/70

Przyczyny utraty wartości udziałów w innych jednostkach uzasadniające dokonanie odpisu aktualizującego

11/64

Przyjęcie odpadów poprodukcyjnych do magazynu i ich późniejsze przekazanie do produkcji

11/65

Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie przedszkola i żłobka

9/67

Remont i ulepszenie inwestycji w nieruchomości wycenianych według cen rynkowych

16/58

Rezerwa na koszty rekultywacji w jednostce prowadzącej eksploatację złoża kopaliny

5/62

Rezerwa z tytułu wynagrodzenia zmiennego w samorządowej spółce komunalnej

7/68

Rezygnacja osoby fizycznej z prowadzenia ksiąg rachunkowych od 2020 r.

23/57

Rezygnacja z comiesięcznej inwentaryzacji materiałów i towarów odpisywanych bezpośrednio w koszty

24/62

Roczna korekta odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą przeciętnej liczby zatrudnionych

24/54

Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych przypadających na sprzedane wyroby

12/57

Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej dotyczącej umowy faktoringowej

6/62

Rozliczenie dofinansowania kosztów wymiany oświetlenia otrzymanego w dwóch transzach na przełomie lat

6/65

Rozliczenie łączenia spółek metodą łączenia udziałów - ustalenie wysokości kapitałów po przejęciu

21/64

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym w jednostkach małych i mikro

10/57

Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy

1/68

Rozliczenie w księgach rachunkowych kosztów remontu okresowego

9/63

Rozliczenie w księgach rachunkowych transakcji sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

7/60

Rozliczenie wkładów wniesionych do spółki cywilnej w związku z jej przekształceniem w spółkę jawną

22/61

Rozliczenie wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia społecznego w księgach rachunkowych pracodawcy

22/52

Rozliczenie zakupu paliwa do samochodu firmowego, opłaconego prywatną kartą płatniczą pracownika

4/65

Rozliczenie zaliczki wpłaconej firmie audytorskiej na poczet badania sprawozdania finansowego

23/61

Rozrachunki z członkiem zarządu z tytułu nierozliczonych zaliczek

16/57

Rozwiązania ewidencyjne w zakresie ujęcia w księgach podatku od wartości dodanej i jego zwrotu

13/64

Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w związku z ich wypłatą

20/58

Różnice kursowe powstałe od wkładu na kapitał, wniesionego w walucie obcej

19/61

Różnice kursowe z wyceny bilansowej inwestycji długoterminowych

6/60

Różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych w rachunku przepływów pieniężnych

2/63

Różnice w ujęciu wstępnej opłaty leasingowej dla celów bilansowych i podatkowych

Składanie sprawozdań finansowych przez agencję wykonawczą
Składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
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Skutki bilansowe podwyższenia w trakcie roku stałych cen ewidencyjnych wyrobów gotowych

21/57

Skutki bilansowe utworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze po raz pierwszy w 2019 r.

20/52

Skutki bilansowe zakończenia rekultywacji terenu

24/65

Skutki finansowania przez bank zobowiązań w ramach faktoringu odwrotnego - zapisy w księgach wierzyciela

2/69

Skutki korekty błędnie naliczonych odsetek od zobowiązań publicznoprawnych

18/55

Skutki umorzenia pożyczki wraz z odsetkami w księgach pożyczkobiorcy

23/65

Skutki zastosowania ulgi na złe długi i uznania należności za nieściągalną w księgach wierzyciela

10/64

Skutki zawarcia umowy faktoringu pełnego w księgach wierzyciela

4/66

Skutki zwrotu wadliwych towarów i uznania przez kontrahenta reklamacji w księgach nabywcy

3/65

Spisanie umorzonych należności z tytułu dostaw i usług

20/54

Spłata miesięcznej raty pożyczki otrzymanej na zakup maszyn i urządzeń

19/56

Spłata zobowiązania innej spółki w związku z realizacją udzielonego poręczenia wekslowego

9/66

Sporządzenie kolejnej wersji niezatwierdzonego rocznego sprawozdania finansowego

15/59

Sporządzenie kolejnej wersji sprawozdania w związku z jego korektą, z zachowaniem wymaganej struktury i formatu

11/56

Sprawozdanie finansowe uczniowskiego klubu sportowego

12/68

Sprzedaż niskocennych składników majątku trwałego objętych tylko ewidencją pozabilansową

18/62

Sprzedaż odpadów poprodukcyjnych jako złomu stalowego

17/51

Stopień dokładności danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Stosowanie dla celów bilansowych zasad kwalifikacji i rozliczania umów leasingu według przepisów podatkowych

1/62
18/54

Termin sporządzenia i podpisania korekty e-sprawozdania finansowego

8/57

Termin sporządzenia i podpisania sprawozdania z działalności

8/65

Termin sporządzenia zasad (polityki) rachunkowości

6/55

Towary nabyte poza granicami kraju, wyceniane w stałych cenach ewidencyjnych

9/64

Ubezpieczenie grupowe pracowników częściowo finansowane przez pracodawcę

24/66

Ubytki naturalne powstałe podczas suszenia artykułów rolno-spożywczych

22/64

Udokumentowanie i rozliczenie dostaw niefakturowanych na przełomie roku
Udziały własne wykazywane w bilansie jednostki mikro

2/59
18/57

Ujęcie nadwyżki przychodów nad kosztami w księgach i sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia

8/65

Ujęcie opłaty za prowadzenie rejestru towarów giełdowych i rachunku pieniężnego

3/67

Ujęcie opłat zmiennych za usługi wodne w księgach roku obrotowego, którego dotyczą

3/58

Ujęcie w bilansie VAT naliczonego, skorygowanego w ramach ulgi na złe długi

24/60

Ujęcie w księgach dewelopera prawa wieczystego użytkowania gruntu

17/63

Ujęcie w księgach korzystającego faktury za czynsz leasingowy wystawionej w grudniu, a dotyczącej stycznia
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Ujęcie w księgach kwoty zmniejszającej zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT przy zapłacie z rachunku VAT

13/57

Ujęcie w księgach nabycia towarów od unijnego dostawcy posługującego się polskim NIP

20/63

Ujęcie w księgach rachunkowych faktury korygującej datę sprzedaży

23/62

Ujęcie w księgach rachunkowych oferty promocyjnej udzielonej przez leasingodawcę

1/65

Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty miejscowej pobieranej przez inkasenta na rzecz gminy

13/65

Ujęcie w księgach rachunkowych spółki z o.o. przychodu z tytułu nieodpłatnego używania rzeczy

18/59

Ujęcie w księgach szkód związanych z kradzieżą składników majątku i kwot odzyskanych od jej sprawców

22/57

Ujęcie w księgach zdarzeń ujawnionych po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

15/57

Umorzenie pożyczki w księgach rachunkowych pożyczkobiorcy

15/63

Umorzenie składki członkowskiej nieopłaconej przez jednego z członków stowarzyszenia

24/65

Umowa o badanie sprawozdania finansowego z nowo wybraną firmą audytorską

21/59

Uproszczenia w zakresie kontroli formalnej i rachunkowej faktur sprzedaży

12/55

Uproszczenia w zakresie nietworzenia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów od 1 stycznia 2019 r.

4/55

Uproszczenia w zakresie zasad rachunkowości i sprawozdawczości spółki komandytowej

8/63

Uproszczenie polegające na odpisaniu materiałów reklamowych bezpośrednio w koszty w momencie zakupu

Uregulowanie zobowiązania w walucie obcej kartą płatniczą z konta złotówkowego
Ustalanie rezerw na świadczenia pracownicze na dzień bilansowy

Ustalenie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego
Ustalenie przez rolnika limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych

12/63

1/63
19/53

7/66
23/64

Ustalenie stanu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na dzień bilansowy

6/57

VAT należny od dopłat do cen sprzedaży usług w księgach rachunkowych usługodawcy

9/61

VAT zapłacony z konta spółki z o.o., dotyczący przedsiębiorcy przekształconego w tę spółkę

21/62

W ciężar jakich kosztów odnieść koszty recyklingu i utylizacji odpadów poprodukcyjnych?

1/67

W ciężar jakich kosztów odnieść opłatę uzdrowiskową dotyczącą podróży służbowej pracownika?

8/56

W ciężar jakich kosztów odnieść opłatę za badania laboratoryjne pobraną przez organ nadzoru sanitarnego?

23/56

W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na artykuły spożywcze wykorzystane podczas spotkań służbowych?

11/52

W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na usunięcie szkód powstałych podczas włamania do siedziby firmy?

16/51

W ciężar jakich kosztów ująć nieodpłatne przekazanie próbek wyrobów potencjalnym klientom?

13/52

W jakiej pozycji bilansu wykazać wpłaty udziałowców spółki na podwyższenie kapitału?

4/55

W jakim elemencie sprawozdania należy podać informacje o zamiarze kontynuowania działalności?

2/57

W jakim paragrafie wydatków ująć opłaty za ogrzewanie pomieszczeń wynajmowanych przez szkołę?

19/51

W jaki sposób poprawić błędy w arkuszach spisu z natury?

23/54

W jaki sposób ująć w księgach wpłatę wadium i zatrzymanie go na poczet zobowiązania?

13/50
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W jaki sposób zamieścić dekret na dowodzie księgowym?

W której pozycji bilansu ująć niezarejestrowany kapitał zakładowy?
W której pozycji pasywów bilansu jednostki mikro wykazać zobowiązania publicznoprawne?

W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać dofinansowanie do wynagrodzeń z PFRON?
Warunki jakie powinna spełnić spółka z o.o., aby skorzystać z uproszczeń dla jednostek małych lub mikro

Warunki uprawniające do sporządzenia uproszczonego sprawozdania za pierwszy rok działalności

16/54

7/52
19/50

1/57
10/53

2/60

Wątpliwości dotyczące zapisów w polityce rachunkowości o stosowaniu Krajowych Standardów Rachunkowości

18/51

Weryfikacja konta rozrachunków z właścicielem z tytułu zaliczek na podatek, opłacanych z rachunku firmy

19/57

Wielostronne porozumienie kompensacyjne w księgach rachunkowych

20/55

Wkład pieniężny wniesiony przez spółkę kapitałową do spółki osobowej

14/58

Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej do spółki cywilnej

10/61

Wskaźniki finansowe w sprawozdaniu z działalności spółki handlowej

11/59

Wybór odpowiedniego wariantu rachunku zysków i strat

22/51

Wycena WNT w sytuacji, gdy na dzień przyjęcia towaru jednostka nie posiadała faktury zakupu

19/60

Wycena bilansowa wyrobów w sytuacji, gdy koszt wytworzenia przewyższa cenę sprzedaży netto

6/64

Wycena i prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu dostaw i usług

6/53

Wycena odsetek od środków na rachunku walutowym oraz prowizji za jego prowadzenie

Wycena własnych wyrobów gotowych w jednostce prowadzącej różne rodzaje działalności

18/58

9/69

Wydatki na wdrożenie nowego wyrobu, którego produkcja rozpocznie się w przyszłym okresie sprawozdawczym

18/64

Wydatki pracodawcy związane bezpośrednio z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego

17/58

Wydatki związane z zakupem i sprzedażą samochodów stanowiących towar dla jednostki

11/61

Wyksięgowanie odpisu aktualizującego wartość wyrobów gotowych

17/60

Wykup akcji własnych celem umorzenia i rozliczenie różnicy między ich wartością nominalną a ceną nabycia

22/58

Wykup samochodu z leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy

12/56

Wymiana uszkodzonego towaru na wolny od wad w ramach reklamacji zgłoszonej przez nabywcę

17/54

Wyodrębnienie w ZPK kont księgowych służących do ewidencji składek na Fundusz Solidarnościowy

19/62

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w księgach rachunkowych zamawiającego
Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostki będącej samorządem zawodowym

Zakup działki zabudowanej budynkami do rozbiórki i ustalenie wartości gruntu w księgach dewelopera

3/62
15/65

3/61

Zakup i sprzedaż uprawnień do emisji CO2 zaklasyfikowanych do inwestycji krótkoterminowych

12/66

Zakup wadliwych towarów z kraju spoza UE, gdy umowa z dostawcą nie przewiduje zwrotów

16/65

Zaliczki wypłacone wspólnikom na poczet przyszłego zysku spółki osobowej

23/58

Zapłata firmową kartą płatniczą za materiały zakupione na potrzeby prowadzonej działalności
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Zapłata należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności

5/58

Zasady prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań przez stowarzyszenia zwykłe

7/63

Zasady sporządzania i podpisywania sprawozdania finansowego kasy zapomogowo-pożyczkowej

12/65

Zasady wyceny rezerw i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów - checklista

15/58

Zwrot pracownikowi kosztów zagranicznej podróży służbowej przewyższających kwotę zaliczki

17/59

Zwrot składki ubezpieczeniowej w księgach rachunkowych

14/56

9. Rachunkowość podatkowa
Jednorazowa amortyzacja bilansowa i podatkowa

13/45

Koszty wynagrodzeń i podróży służbowych osób zatrudnionych przy montażu produktów

17/39

Napiwki pracowników w ujęciu podatkowym i bilansowym

18/42

Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych

16/43

Odroczony podatek dochodowy od zwolnienia z CIT w ramach specjalnej strefy ekonomicznej

4/44

Prezentacja w nocie podatkowej dotacji wolnej od podatku dochodowego

9/49

Przeniesienie praw autorskich do wytworzonego oprogramowania

12/43

Przychody i koszty z zysków kapitałowych w ewidencji księgowej

15/40

Rezygnacja z bilansowej metody rozliczania różnic kursowych

11/42

Rezygnacja z ustalania podatku odroczonego przy sporządzeniu sprawozdania za 2018 r.

6/40

Rozliczanie umów leasingu samochodów osobowych po 1 stycznia 2019 r.

2/47

Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych

8/45

Rozliczenie zapłaconego i nieodliczonego podatku od przychodów z budynków

20/40

Środki trwałe jako wkład do spółki kapitałowej - ewidencja w księgach wnoszącego

14/38

Zasady tworzenia odroczonego podatku dochodowego

23/43
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