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1. Koniecznie przeczytaj
31 grudnia 2020 r. upływa termin złożenia przez niektórych podatników oświadczenia oraz informacji TPR za 2019 r.

24/22

31 marca 2020 r. upływa termin złożenia zeznania CIT-8 za 2019 r.

4/14

Amortyzacja środków trwałych w 2021 r.

24/5

Będzie kolejne odroczenie wejścia w życie nowych zasad poboru podatku u źródła

1/8

Dokumentowanie wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

18/4

Dywidenda w aspekcie podatku dochodowego - wybrane zagadnienia

19/4

Estoński CIT i specjalny fundusz inwestycyjny - proinwestycyjne zmiany w CIT

21/4

Interpretacja ogólna w sprawie ulgi abolicyjnej
Jednorazowy odpis amortyzacyjny od środka trwałego w ramach przeciwdziałania COVID-19

Korekta kosztów w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS
Korekta odpisów na ZFŚS z powodu COVID-19 a koszty podatkowe - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów

1/9
11/13

14/4
17/12

Korekta przychodów/kosztów z tytułu zatorów płatniczych w kwocie netto czy brutto?

4/12

Korzystne zmiany przepisów o PIT i CIT w rządowym projekcie ustawy nowelizującej

5/10

Koszty spowodowane epidemią koronawirusa

12/4

Kwoty wpłat do pracowniczych planów kapitałowych w kosztach miesiąca, za który jest należne wynagrodzenie

4/13

Limity na 2021 r. dla podatników PIT i CIT

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące stosowania przepisów PIT/CIT odnoszących się do samochodów osobowych

20/10

9/7

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania preferencji związanych z COVID-19 - część I

16/4

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące stosowania preferencji związanych z COVID-19 - część II

17/4

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe dotyczące wykazu podatników VAT
Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie wykazu podatników VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności

3/4
2/11

Minister Finansów wydał objaśnienia w sprawie ustalania dochodu zwolnionego od podatku w przypadku realizowania nowej inwestycji 7/15
Minister Finansów zamierza zwolnić z PIT świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie

20/9

Ministerstwo Finansów wydało instrukcję, jak sporządzić PIT-11 za 2019 r.

3/12

Moment uzyskania przychodu z realizacji bonów

4/11

Nieodpłatne świadczenia z tytułu szczepień przeciw grypie będą wolne od podatku dochodowego

Niepoprawne płatności przyczyną sankcji w podatku dochodowym - nowe regulacje w PIT i CIT

22/11

1/4

Nie w każdym przypadku obniżka czynszu powoduje uzyskanie przysporzenia na gruncie podatkowym

10/14

Nowelizacja ustaw podatkowych

24/13

Nowe możliwości w usłudze Twój e-PIT od tego roku - informacja Ministerstwa Finansów

5/14

Nowe rozwiązania podatkowe w ramach tarczy 3.0

10/17

Nowe świadczenia będą wolne od PIT

13/10
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Obce nieruchomości w działalności gospodarczej

20/13

Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów w sprawie mechanizmu podzielonej płatności

3/10

Objaśnienia podatkowe dotyczące rozliczania opłat z umowy leasingu (najmu, dzierżawy) samochodu osobowego

11/4

Objaśnienia podatkowe w sprawie stosowania zwolnienia od podatku dla podatników do ukończenia 26 roku życia

9/9

Obniżenie stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania z pomocy publicznej - opinia zabezpieczająca

5/15

Obowiązek sporządzenia sprawozdania CIT-TP

4/15

Od przyszłego roku CIT według modelu estońskiego

14/6

Odliczanie strat z lat ubiegłych przez podatników PIT i CIT

4/4

Odpis aktualizujący jako koszt uzyskania przychodu

8/5

Organy podatkowe zmieniają stanowisko w sprawie opodatkowania należności z tytułu dojazdu na posiedzenia organów spółki

8/10

Organy podatkowe zmieniły stanowisko w niektórych kwestiach dotyczących CIT

14/6

Podatek od wartości dodanej na gruncie PIT i CIT

2/12

Podatkowe rozliczenie otrzymanego dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej

13/4

Podatnicy opłacający zaliczki uproszczone darowizny na przeciwdziałanie COVID-19 odliczą dopiero w zeznaniu

13/9

Podmioty zwolnione z CIT również odprowadzają zaliczkę na podatek od nieuregulowanych zobowiązań

Podpisywanie zeznań PIT za 2019 r. danymi autoryzującymi

11/12

4/13

Pojęcie przychodów na potrzeby korzystania z niektórych uprawnień w czasie pandemii

11/13

Polski Bon Turystyczny - wsparcie finansowe w dobie pandemii wolne od PIT

14/11

Pracodawca zwolniony z opłacania składek ZUS zalicza do kosztów wynagrodzenie po potrąceniu składek

10/14

Projekty nowelizacji ustaw o podatku dochodowym

20/8

Promowanie prozdrowotnych wyborów konsumentów

5/13

Przedłużenie terminów wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego

23/9

Przypominamy o terminach rozliczenia podatku za 2019 r.

10/16

Resort finansów opublikował projekt zmian przepisów dotyczący wprowadzenia estońskiego CIT

16/10

Rozliczanie kosztów finansowania dłużnego - praktyczne problemy

Rozliczenie przychodów za 2019 r. przez podatników do 26 roku życia

22/4

7/9

Rozliczenie różnic kursowych z wyceny przeprowadzonej na dzień bilansowy

23/8

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych uwzględniane w wartości początkowej środka trwałego

23/5

Skutki podatkowe dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS

14/5

Specustawa łagodzi skutki pandemii - rozwiązania prawne na gruncie podatku dochodowego

8/4

Sporządzamy CIT-8 - wybrane zagadnienia

6/4

Spór o przychody z tytułu używania firmowego auta do celów prywatnych rozstrzygnięty

20/4

Stosowanie 50% kosztów do honorarium autorskiego

20/4
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Tarcza antykryzysowa 4.0 - projektowane zmiany w podatku dochodowym

12/13

Termin złożenia zeznań PIT za 2019 r.

3/14

Test na koronawirusa sfinansowany przez pracodawcę a przychód u pracownika

12/11

Trzynasta emerytura otrzymana w 2019 r. nie pozbawi ulgi rehabilitacyjnej

5/13

"Twój e-PIT" nie dla przedsiębiorców

2/11

Udogodnienia podatkowe w czasie zagrożenia koronawirusem

9/4

Ulga na robotyzację - kolejne ułatwienie dla firm od 2021 r.

20/10

Ułatwienia w zakresie podatku dochodowego w okresie epidemii

15/4

Uszczelnienie systemu CIT - planowane zmiany

5/12

Uszczelnienie systemu podatku dochodowego - projektowane zmiany w CIT, PIT i ryczałcie ewidencjonowanym

21/14

Wpłata daniny solidarnościowej

10/15

Wsparcie finansowe dla firm w ramach Tarczy Finansowej - komunikat Ministerstwa Finansów

11/14

Wybory, o których przedsiębiorca musi poinformować w zeznaniu składanym za 2019 r.

6/13

Wybór metody rachunkowej ustalania różnic kursowych

23/7

Wydatki pokrywane ze środków otrzymanych w ramach świadczenia postojowego są kosztami podatkowymi

12/12

Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2019 r. - część I

2/4

Wyjaśnienia resortu finansów udzielone naszemu Wydawnictwu w 2019 r. - część II

5/4

Wykorzystywanie samochodu osobowego w prowadzonej działalności - objaśnienia podatkowe Ministra Finansów

10/4

Wyłączenie budynku z działalności z powodu COVID-19 a podatek od przychodów z budynków

13/9

Wypełnienie obowiązku złożenia sprawozdania finansowego do Szefa KAS - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego
Wydawnictwa

6/14

Wypłata dywidendy nie podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych - odpowiedź na interpelację
poselską

Zatory płatnicze w PIT i CIT - skutki na etapie ustalania zaliczek
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej - skutki w zakresie CIT
Zmiana wskaźnika WIBOR nie skutkuje limitowaniem kosztów leasingu

Zobowiązanie w walucie obcej uregulowane kartą płatniczą

Zwolnienie z opłacania składek ZUS nie wpływa na obowiązki płatnika PIT w zakresie naliczania i poboru zaliczek na podatek

18/11

7/4
9/10
10/15

23/4

9/6

2. Zmiany przepisów prawnych
Biała lista, zatory płatnicze, stosowanie PKWiU 2015 i inne zmiany w podatkach

CIT-CFC w nowej wersji

14/12

1/11

Dodatek dla lekarzy stażystów będzie korzystać ze zwolnienia od podatku

16/12

Dodatek solidarnościowy wolny od PIT

14/16

Dzień uzyskania przychodu z tytułu wniesienia wkładu niepieniężnego
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Fundusz Solidarnościowy

2/19

Kolejne przesunięcie terminu obowiązywania nowych przepisów o poborze podatku u źródła

14/17

Kolejne zmiany w podatku dochodowym w ramach tarczy antykryzysowej 3.0

11/15

Kolejne zmiany w przepisach ustaw o podatku dochodowym

13/12

Likwidacja Funduszu Niskoemisyjnego Transportu

19/12

Normy szacunkowe dochodu na 2020 r.

2/20

Nowe rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi

2/18

Nowe wzory deklaracji CIT

9/13

Nowy termin na złożenie sprawozdania finansowego Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

8/13

Nowy wzór PIT-40A/11A

17/13

Odroczenie terminu poboru podatku u źródła

2/18

Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe w 2020 r.

2/20

Opublikowano nowe wzory PIT-4R, PIT-8AR i PIT-11

24/24

Opublikowano nowe wzory formularzy PIT

2/16

Oświadczenia, deklaracje i informacje PIT - nowe wzory

1/11

Polski Bon Turystyczny - świadczenie wolne od PIT

16/12

Ponowne przesunięcie terminu do wpłaty zaliczek na podatek pobranych przez płatników PIT

12/15

Przedłużenie terminu do przesłania informacji IFT-2R

8/13

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8

8/12

Przedłużono terminy przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego

24/23

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych i specjalny fundusz inwestycyjny w CIT od 2021 r.

24/25

Spółka komandytowa podatnikiem CIT, spółka nieruchomościowa, ograniczenie ulgi abolicyjnej - nowe rozwiązania podatkowe
w 2021 r.

24/25

Sprostowanie błędów w konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej z Ukrainą

4/16

Stawki karty podatkowej w 2021 r.

24/26

Stymulowanie wyborów prozdrowotnych konsumentów

18/13

Świadczenia z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu wolne od podatku dochodowego

4/16

Świadczenie dla Powstańców Warszawskich wolne od PIT

19/12

Świadczenie pieniężne przyznane osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR korzysta ze zwolnienia od PIT

17/13

Tarcza 4.0

14/12

Tarcza antykryzysowa 2.0 wprowadziła kolejne rozwiązania podatkowe na czas epidemii
Termin na złożenie IFT-2R - kolejny raz przedłużony

Twój e-PIT za 2019 r. nie obejmuje podatników-przedsiębiorców
Uszczelnianie systemu podatkowego
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W 2020 r. podatników PIT i CIT nadal obowiązuje PKWiU z 2008 r.

2/20

Wysokość wpłat na IKZE w 2021 r.

24/26

Wzór zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy

2/18

Zaniechanie poboru PIT

2/17

Zaniechanie poboru PIT z tytułu Nagrody Nobla

6/15

Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia kredytów hipotecznych udzielonych na cele mieszkaniowe

8/12

Zmiany dostosowawcze w ustawie o PIT

6/15

Zwolnienie od podatku nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień przeciw grypie

24/26

3. Przychody i koszty w firmie
Aktualizacja bazy białej listy w dniu sprawdzenia rachunku przez kontrahenta a skutki podatkowe

5/25

Bezpłatny nocleg dla osób kandydujących do pracy - skutki podatkowe

1/13

Biała lista dla transakcji rozliczanych podatkowo w 2020 r.

5/19

Biała lista w przypadku rozliczeń z członkiem zarządu

22/12

Bilety komunikacji miejskiej dla pracowników

18/15

Bony dla kontrahentów wręczane z okazji świąt

7/17

Brak przychodu w związku z umorzeniem odsetek od pożyczek w ramach postępowania restrukturyzacyjnego - opinia zabezpieczająca

18/22

Czy należy wyłączyć z kosztów podatkowych wydatki nieprzekraczające 450 zł dokumentowane fakturą standardową zamiast
uproszczoną?

23/13

Czynsz najmu w kosztach wspólnika wynajmującego nieruchomość spółce

3/24

Czy zapłata odsetek warunkuje możliwość zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów?

6/19

Data uzyskania przychodu ze sprzedaży poprzez internetową platformę handlową

15/24

Dekoracja firmy na święta

23/11

Diety z tytułu podróży ustalane indywidualnie są kosztem podatkowym w pełnej wysokości - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

16/22

Do wierzytelności zaliczonych do kosztów podatkowych z tytułu ich nieściągalności nie stosuje się przepisów o zatorach płatniczych

5/20

Dobrowolne składki na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców

6/25

Dodatkowe opłaty w leasingu

Dodatkowe wydatki dotyczące zatrudnionych zleceniobiorców

17/14

6/22

Dofinansowania z tytułu wzrostu cen prądu są opodatkowane - interpretacja indywidualna organu podatkowego

17/22

Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

20/21

Dopłaty wnoszone do spółki a przychód podatkowy

15/19

Dylematy podatkowe podatników prowadzących działalność w okresie COVID-19

8/14

Energia pozyskiwana z własnych źródeł a przychód podatkowy

20/25

Ewidencja przebiegu pojazdu podpisana elektronicznie

22/22
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Fakturę korygującą przelicza się według kursu waluty przyjętego do przeliczenia faktury pierwotnej - wyrok NSA

21/33

Firmowe straty związane z pojawieniem się koronawirusa są uznawane za koszty podatkowe

7/16

Jak ustalić wartość wynajętego samochodu, by prawidłowo rozliczyć koszty?

1/12

Kiedy składać zawiadomienie ZAW-NR - interpretacja indywidualna organu podatkowego

15/25

Kiedy wydatki z tytułu używania samochodu osobowego są zaliczane do jego wartości początkowej - odpowiedź na interpelację
poselską

4/23

Korekta przychodów w związku ze zwrotem dofinansowania do wynagrodzeń osoby niepełnosprawnej

14/24

Korzystanie z ulgi na złe długi przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki na podatek dochodowy - odpowiedź na zapytanie poselskie

21/35

Koszt noclegu w drogim hotelu

13/19

Koszt poniesiony w 2020 r., dotyczący 2019 r.

4/20

Koszty eksploatacji samochodu osobowego służącego do nauki jazdy

20/27

Koszty organizacji posiedzeń organów spółdzielni

17/21

Koszty pośrednie a dwa źródła przychodów

24/31

Koszty remontu do celów podatkowych nie podlegają rozliczaniu w czasie

1/15

Koszty reprezentacji - wybrane zagadnienia

16/13

Koszty spotkań szkoleniowo-integracyjnych z elementami budowania wizerunku firmy - wyrok WSA

9/23

Koszty usługi cateringowej związane ze zorganizowaniem spotkania pracowników

11/17

Koszty uzyskania przychodów z tytułu naliczenia hipotetycznej kwoty odsetek - odpowiedź na zapytanie poselskie

18/20

Koszty używania prywatnego samochodu zleceniobiorcy

22/16

Koszty używania samochodów osobowych w roku podatkowym innym niż kalendarzowy

3/20

Koszty używania samochodu stanowiącego towar handlowy

19/23

Koszty wykluczone z kosztów uzyskania przychodów w wyniku ustalenia dochodu za 2019 r. z uwzględnieniem różnic remanentowych
Koszty wynajmu mieszkania na potrzeby prowadzonej działalności

Koszty zagranicznej podróży służbowej
Koszty związane ze zmianą miejsca usytuowania klimatyzatora

Kwalifikacja przychodu z licencji w ramach franczyzy

4/17
12/21

3/15
19/21

2/30

Kwalifikowanie wydatków ponoszonych po wstrzymaniu inwestycji budowlanej - wyrok NSA

12/23

Kwoty przekazane na kapitały własne spółki kapitałowej nie generują przychodów podatkowych - wyrok WSA

20/29

"Luksusowych" wydatków nie zaliczymy do kosztów podatkowych

15/18

Moment korekty kosztów o nieopłacone składki ZUS

15/16

Moment potrącenie wpłat do PPK

5/22

Moment powstania przychodu z umowy najmu

1/20

Moment uzyskania przychodu - wybrane problemy

20/22

Moment zaliczenia do kosztów prolongowanych składek ZUS

14/22
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Moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów VAT niepodlegającego odliczeniu

7/18

Najem samochodu od wspólnika

8/17

Należność opłacona "z góry" - moment uzyskania przychodu

13/16

Nie jest wymagana ponowna weryfikacja rachunku płatniczego w dniu przelewu środków przez bank

8/21

Nie każde świadczenie skutkuje u jego odbiorcy powstaniem przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

4/24

Nie każdy aneks do "starej" umowy leasingu skutkuje ograniczaniem kosztów leasingu

5/26

Nieumieszczenie terminu zapłaty na fakturze nie spowoduje uniknięcia konsekwencji związanych z powstawaniem zatorów płatniczych 6/20
Nie w każdym przypadku cesja umowy leasingu ogranicza opłaty leasingowe w zaliczaniu ich do kosztów podatkowych - wyrok WSA

7/23

Objęcie i sprzedaż udziałów - skutki podatkowe w firmie

22/13

Obniżenie czynszu za lokal

10/22

Obowiązek informowania urzędu skarbowego o przelaniu środków na rachunek spoza białej listy

2/21

Obowiązek przekazywania należności na rachunek płatniczy z białej listy w przypadku świadczenia usług kurierskich

13/25

Odpis aktualizujący wartość należności w kosztach lat ubiegłych - wyrok NSA

11/25

Odpisy na ZFŚS w kosztach pracodawcy

19/15

Odsetki od kredytu przeznaczonego na potrzeby spółki

10/24

Odsetki od "prywatnego" kredytu w kosztach firmowych

5/24

Odsetki z tytułu korekty kosztów związanej z przekwalifikowaniem składnika majątku na środek trwały

11/24

Odszkodowanie jako wydatek o charakterze sankcyjnym nie jest kosztem uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

13/26

Odszkodowanie wydatkowane na naprawę środka trwałego jest wolne od podatku

14/23

Odszkodowanie z tytułu nieterminowej realizacji inwestycji przez jej wykonawcę a przychód - interpretacja organu podatkowego

23/21

Odszkodowanie za rezygnację z pełnienia funkcji jako koszt uzyskania przychodu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

19/24

Ograniczanie skutków zatorów płatniczych

12/17

Opłata legalizacyjna urządzeń wodnych jako koszt uzyskania przychodów

22/17

Opłaty leasingowe po cesji umowy leasingu samochodu osobowego

2/24

Opłaty sublicencyjne w kosztach uzyskania przychodów - wyrok NSA

16/20

Opłaty z tytułu leasingu samochodu osobowego
Opłaty związane z wniesieniem składnika majątku do spółki cywilnej

7/19
23/20

Opodatkowanie uprawnień do emisji CO2

9/22

Płatności zrealizowane w 2019 r. poza obowiązkami związanymi z białą listą podatników

2/22

Płatność realizowana z zastosowaniem MPP - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

24/35

Płatność zrealizowana w systemie podzielonej płatności

19/13

Podatkowa kwalifikacja odsetek uiszczanych na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

16/18

Podatkowa kwalifikacja wydatku poniesionego na sporządzenie wniosku o przyznanie dotacji
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Podatkowe rozliczenie kosztów remontu

Podatkowe rozliczenie odszkodowania
Podróże służbowe kierowców i właścicieli firmy

Podróże służbowe menedżera odbywane prywatnym autem

19/16

8/18
17/17

1/17

Porady psychologiczne dla pracowników

10/26

Posiłki dla pracowników jako koszty uzyskania przychodów

20/21

Powiadomienie niewłaściwego organu podatkowego o przekazaniu środków na rachunek płatniczy spoza białej listy

4/19

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy na przeciwdziałanie COVID-19 udzielona z Funduszu Pracy

16/16

Premia w kosztach miesiąca, za który jest należna

23/12

Prezenty dla pracowników

2/29

Prywatny najem rozliczany poza białą listą

11/22

Przedawnienie zobowiązań i należności

19/21

Przeniesienie działalności do internetu

10/22

Przesuwanie waluty pomiędzy rachunkami walutowymi podatnika jest neutralne podatkowo - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

1/22

Przychody i koszty z tytułu używania samochodu osobowego w firmie

14/18

Przychody i koszty zakładu budżetowego

13/23

Przychód z należności otrzymywanych w ratach

17/16

Przychód z przedawnionych zobowiązań

24/30

Przypisywanie kosztów do źródła przychodów

21/31

Raty leasingowe nie są limitowane według 75% wskaźnika

19/22

Raty leasingowe po zmianie umowy leasingu, której przedmiotem jest samochód osobowy

4/21

Redukcja kosztów poprzez obniżenie odpisów amortyzacyjnych

19/22

Regulowanie należności na rzecz kontrahenta wykreślonego z białej listy

11/16

Rozliczanie umów leasingu zmienionych w związku z przekształceniem formy prawnej leasingobiorcy - interpretacja organu
podatkowego

6/26

Rozliczenie kosztów z tytułu używania auta do celów mieszanych

17/19

Różne terminy zaliczania do kosztów wypłacanych wynagrodzeń

6/17

Różnice kursowe od zaliczki na poczet przyszłych dostaw

23/16

Różnice kursowe - wybrane zagadnienia

19/17

Skutki podatkowe nieodprowadzania składek pracowniczych

10/18

Skutki podatkowe umowy leasingu samochodu osobowego zmienionej po 2018 r.

18/14

Skutki podatkowe uzyskania subwencji z Polskiej Fundacji Rozwoju

12/19

Split payment

2/29

Sprzedaż gruntu przejętego po podziale spółki w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa

3/23
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Sprzedaż przedsiębiorstwa

7/21

Sprzedaż własnej wierzytelności - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

2/26

Strata podatkowa w związku z likwidacją środka trwałego

1/20

Strata z tytułu likwidacji firmowego składnika majątku

11/19

Strata z tytułu reklamacji towaru a koszty podatkowe - interpretacja indywidualna organu podatkowego

3/25

Szef KAS zmienia stanowisko odnośnie definicji jednorazowej wartości transakcji funkcjonującej w ramach umowy ramowej

5/17

Szkolenie wspólnika

16/17

Świadczenie urlopowe w firmowych kosztach 2020 r.

12/20

Świadczenie usług na rzecz spółki, w której świadczeniodawca jest wspólnikiem

14/26

Terminy płatności na fakturze a ulga na złe długi

18/16

Transakcje z podmiotami zagranicznymi a płatności regulowane poza białą listą

10/20

Ujęcie w kosztach rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

14/25

Umorzenie zobowiązania w przychodach

12/18

Umorzona wierzytelność jako koszt podatkowy

11/18

Umowy ramowe a obowiązek bezgotówkowego rozliczania transakcji - interpretacja indywidualna organu podatkowego

12/24

Ustalanie różnic kursowych na dzień zapłaty zobowiązań walutą kupioną w ramach kontraktu forward

11/19

Utwardzenie placu

2/28

Używanie prywatnego samochodu na potrzeby firmy

6/16

VAT należny od importu usług reklamowych

9/16

VAT od części odsetkowej rat leasingowych

12/16

VAT od usług gastronomicznych w kosztach uzyskania przychodów

13/18

W jakim okresie rozliczyć fakturę korygującą w związku z udzielonym rabatem - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

4/22

Wadliwy towar a koszty uzyskania przychodu

6/21

Warunki dochowania terminu do zgłoszenia płatności przekazanej na rachunek spoza białej listy

8/20

Weryfikacja kontrahenta dokonana z opóźnieniem

4/18

Wsparcie finansowe z Polskiego Funduszu Rozwoju - skutki na gruncie podatku dochodowego

17/15

Wydatek na rzecz kontrahenta w firmowych kosztach

8/19

Wydatki na rzecz pracowników

3/21

Wydatki na rzecz pracowników oddelegowanych do pracy w firmie ze spółki powiązanej - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

10/28

Wydatki na szkolenie pracowników

13/22

Wydatki na zakup części zamiennych w kosztach w dacie poniesienia

20/24

Wydatki na remont środka trwałego pokryte odszkodowaniem

24/33

Wydatki na zabezpieczenie obiektów socjalnych przed zimą

21/30
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Wydatki podatkowe w aspekcie białej listy i mechanizmu podzielonej płatności - odpowiedź na interpelację poselską
Wydatki poniesione za podmiot trzeci w kosztach podatnika - wyrok NSA

7/25
22/19

Wydatki z tytułu udziału w targach

9/21

Wydatki z tytułu używania samochodu specjalnego

1/18

Wykluczenie z kosztów nieuregulowanych zobowiązań

15/22

Wyłączenie z kosztów podatkowych wydatków sfinansowanych z dotacji

18/18

Wynagrodzenia i składki ZUS od zleceń w kosztach podatkowych na przełomie 2019/2020 r.
Wynagrodzenia i wpłaty do PPK na przełomie roku 2020/2021

Wynagrodzenie ze zlecenia

3/22
24/27

2/28

Wynajęcie lokalu poza działalnością gospodarczą - skutki podatkowe u najemcy

15/21

Wysokość kosztów podatkowych z tytułu amortyzacji auta częściowo sfinansowanego dotacją

21/29

Zakup odzieży nie na koszt firmy

22/21

Zakup pracownikowi okularów korekcyjnych

21/32

Zaliczenie do kosztów podatkowych hipotetycznych odsetek naliczonych od dopłat i wypracowanego zysku

13/17

Zaliczka na poczet nabycia środka trwałego

2/27

Zapłata w PLN na rachunek walutowy

2/23

Zatory płatnicze u wierzyciela

Złagodzenie sankcji podatkowych z tytułu nieregulowania zobowiązań dla podatników dotkniętych skutkami pandemii
Zmiana umowy leasingu

10/23

9/14
10/24

Zmiana zasad wykorzystywania leasingowanego samochodu w firmie wymaga ponownego przeliczenia kosztów z tytułu rat
leasingowych

9/17

Zmniejszenie VAT naliczonego - skutki w podatku dochodowym

23/17

Zryczałtowana odpłatność to nie zwrot wydatków - interpretacja indywidualna organu podatkowego

20/28

Zwrot zaliczki w walucie obcej a różnice kursowe od środków na rachunku bankowym

13/20

Zwrócone kontrahentowi koszty transportu wadliwego towaru

9/19

4. Rozliczanie podatku przez płatnika
Bezpłatny nocleg dla pracownika "wynajętego" od innej firmy - skutki w podatku dochodowym tej osoby

5/30

Data powstania przychodu z tytułu wpłaty do PPK składki finansowanej przez pracodawcę

19/33

Dieta wypłacana pracownikowi, który nie ukończył 26 lat, oddelegowanemu do pracy za granicę

22/24

Do którego urzędu skarbowego odprowadzić zaliczki na podatek w razie zmiany przez płatnika miejsca zamieszkania?

17/32

Do przychodów wolnych od podatku nie stosuje się kosztów ich uzyskania

5/29

Dojazd do pracy samochodem służbowym a prawo do podwyższonych kosztów pracowniczych

17/27

Forma przekazania pracownikom PIT-11

19/32

Jak sprostować błędne opodatkowanie umowy zlecenia?

20/34
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Kiedy można zastosować 50% koszty do wynagrodzenia uzyskanego w ramach stosunku pracy?

1/28

Kiedy od kwoty ryczałtu za jazdy lokalne wypłacanego pracownikom socjalnym płatnik nie pobiera PIT? - interpretacja organu
podatkowego

6/33

Koszty, stawka podatku, kwota zmniejszająca - obowiązujące w 2020 r. przy ustalaniu zaliczki na podatek od dochodów pracowniczych 1/23
Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów u pracownika do 26 roku życia

24/37

Kwota zmniejszająca stosowana przez płatnika nawet przy dochodach wyższych niż 85.528 zł

3/29

Liczba podatników ujmowana w PIT-4R

6/32

Liczba podatników wykazywana w rocznej deklaracji PIT-4R

24/39

Moment powstania przychodu u pracownika wykorzystującego służbowe auto do celów prywatnych - interpretacja organu
podatkowego

13/35

Możliwość nieodpłatnego skorzystania ze wsparcia psychologicznego nie jest u pracowników przychodem - interpretacja organu
podatkowego

23/29

Nabycie od osoby fizycznej udziałów w spółce a obowiązek wystawienia informacji PIT-8C

11/33

Nie koryguje się PIT-11, gdy płatnik zastosował koszty w nieprawidłowej wysokości - interpretacja indywidualna organu podatkowego

9/32

Nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika, któremu nie dokonano wypłat

8/28

Nieodpłatne świadczenie dla osoby niebędącej pracownikiem

1/27

Nieodpłatne udostępnienie telefonu służbowego członkowi rady nadzorczej

18/24

Obciążenia podatkowo-składkowe po objęciu pracowników grupowym ubezpieczeniem na życie

12/28

Obliczenie zaliczki na podatek w miesiącu, w którym dochód pracownika przekroczył 85.528 zł

9/25

Obowiązek złożenia przez płatnika w trakcie roku informacji i deklaracji

12/26

Obowiązki płatnika - deklaracje i informacje za 2019 r.

2/32

Obowiązki płatnika w związku z udziałem pracowników w programie motywacyjnym - interpretacja indywidualna organu podatkowego 24/41

Obowiązki podmiotu wypłacającego premie pracownikom kontrahenta w ramach programu motywacyjnego - interpretacja organu
podatkowego

7/32

Opodatkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

11/30

Opodatkowanie i oskładkowanie ryczałtu za wykorzystywanie przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych

21/37

Opodatkowanie i oskładkowanie wynagrodzenia pracownika wypłaconego z opóźnieniem

7/27

Opodatkowanie zapomogi otrzymanej od związku zawodowego

13/33

Opodatkowanie zasiłku macierzyńskiego

15/31

Pobór pracowniczej zaliczki na podatek według niższej stawki

20/31

Pobór zaliczki na podatek gdy pracownik otrzymał wartościowe świadczenie rzeczowe

23/27

Pobór zaliczki na podatek od nieodpłatnych świadczeń sfinansowanych przez pracodawcę - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

15/33

Pobór zaliczki na wniosek pracownika

4/28

Podatek i składki ZUS od świadczeń pieniężnych przyznanych z okazji "zajączka"

6/28

Podatkowe i składkowe konsekwencje sfinansowania testów na koronawirusa
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Podatkowe rozliczenie wpłat do PPK

22/26

Podatkowe skutki wsparcia przez pracodawcę pracowników przebywających na letnim wypoczynku

13/28

Podwyższone koszty pracownicze u pracownika, który w trakcie roku zmienił miejsce zamieszkania

6/31

Polisa OC opłacona przez spółkę członkom zarządu a powstanie u tych osób przychodu podatkowego

2/35

Pomyłkowe zastosowanie przez płatnika kwoty zmniejszającej podatek

23/26

Powstanie przychodu u byłego zleceniobiorcy po zapłacie przez płatnika zaległych składek ZUS - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

11/34

Pracownik młodociany a ulga dla młodych

6/30

Przesunięcie terminu wpłaty zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego za marzec i kwiecień 2020 r.

10/30

Przychód u oddelegowanych pracowników z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę

9/30

Rozliczenie podatkowo-składkowe pracownika młodocianego

19/29

Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku

4/26

Rozliczenie podatkowo-składkowe wynagrodzenia za prace twórcze oraz za inne czynności

8/23

Rozliczenie wynagrodzenia z umowy o praktykę absolwencką - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

14/31

Rozliczenie wynagrodzenia z umowy zlecenia zawartej ze studiującym dzieckiem, które nie przekroczyło 26 lat

7/31

Ryczałt dla pracownika za nieodpłatne korzystanie do celów prywatnych ze służbowego auta elektrycznego - interpretacja organu
podatkowego

10/36

Sfinansowanie pracownikom karnetów sportowych

18/25

Sfinansowanie studiów członkowi zarządu skutkuje powstaniem przychodu do opodatkowania - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

5/33

Składka zdrowotna w PIT-11

3/28

Składki zdrowotnej u członka rady nadzorczej nie obniża się do wysokości zaliczki na podatek

7/29

Stawka podatku stosowana przez płatnika przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodu członka zarządu

11/32

Stosowanie 50% kosztów do dopłat do wynagrodzenia pracowników instytucji kultury w czasie pandemii - interpretacja organu
podatkowego

22/31

Stosowanie kosztów u pracownicy otrzymującej dodatek za wysługę lat i zasiłek chorobowy

18/31

Stosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u pracowników wykonujących pracę zdalną

10/32

Stosowanie w trakcie roku kosztów uzyskania przychodów u pracowników

16/24

Szkolenie członków rady nadzorczej

4/29

Środki higieny przekazane pracownikom do wykorzystania przez nich poza pracą

18/30

Świąteczne świadczenia dla pracowników

24/36

Termin wystawienia PIT-11 zleceniobiorcy

18/29

Terminy dla płatników wpłacających do urzędu skarbowego zaliczki na podatek i zryczałtowany podatek dochodowy

15/27

Termin złożenia PIT-2 przez pracownika, który w trakcie roku skończy 26 lat

10/34

Termin złożenia PIT-11 i PIT-4R w związku z likwidacją działalności

19/28

Udostępnienie pracownikowi służbowego samochodu osobowego do celów prywatnych
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Udostępnienie prezesowi zarządu samochodu firmowego do wykonywania obowiązków służbowych - interpretacja indywidualna organu
podatkowego
8/30
Ulga dla młodych a 50% koszty uzyskania przychodów

21/40

Ulga dla młodych w 2020 r. - pytania i odpowiedzi

17/24

Ulga dla młodych w przypadku pracownika, któremu przysługują 50% koszty autorskie

15/28

Umorzenie pożyczki osobie niebędącej pracownikiem

20/38

Umorzenie pożyczki pracownikowi

20/36

Umorzenie pożyczki z ZFRON byłemu pracownikowi a PIT-11

16/27

Umowa o dzieło zawarta z osobą do 26 roku życia

21/43

Ustalenie zaliczki na podatek, gdy został przekroczony limit rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych

19/26

Uwzględnianie kwoty zmniejszającej podatek w miesiącu, gdy dochód pracownika przekracza pierwszy próg podatkowy

13/32

Uwzględnienie właściwej stawki podatku przy obliczaniu zaliczki na podatek od dochodu pracownika

17/28

Wykazanie w informacji PIT-11 świadczeń z ZFŚS, dla których zwiększył się limit zwolnienia od podatku

14/30

Wynagrodzenie za prace twórcze określone jako procent ogólnego czasu pracy a 50% koszty - interpretacja organu podatkowego

12/32

Wypłata diet za podróż służbową w wyższej wysokości niż przewiduje rozporządzenie o podróży służbowej

20/32

Wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 8

8/26

Wypłata ryczałtu za używanie prywatnego auta do celów służbowych

14/32

Wypłata za zakład pracy należności ze stosunku pracy

22/29

Wypłata zasiłków w związku z COVID-19 a stosowanie kosztów uzyskania przychodów

13/31

Wysokość stawki podatku dla dochodów z pracy, gdy podatnik otrzymuje należności z innych tytułów

18/28

Zakres przychodów ze stosunku pracy zwolnionych od PIT w ramach ulgi dla młodych

5/28

Zaliczka na podatek w PIT-4R i przychody w PIT-11

3/27

Zapewnienie pracownikom bezpłatnych przejazdów do miejsca zamieszkania - interpretacja indywidualna organu podatkowego

21/44

Zasady obliczania zaliczki na podatek od wynagrodzenia wypłaconego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu

23/24

Złożenie wniosku o niepotrącanie pracowniczych kosztów jest nieskuteczne - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Zorganizowanie nieodpłatnego szkolenia pracowników kontrahenta

Zryczałtowane dofinansowanie obiadów dla pracowników - interpretacja indywidualna organu podatkowego

4/32
12/31

3/31

Zwrot kosztów noclegu oddelegowanemu pracownikowi jest jego przychodem - wyrok NSA

16/29

Zwrot menedżerowi kosztów podróży poniesionych z tytułu wykonywania przez niego usługi zarządzania

14/29

Zwrot opłat za parkowanie pracownikowi dojeżdżającemu podczas epidemii koronawirusa do pracy własnym samochodem

14/33

Zwrot pracownikowi kosztów biletów lotniczych po odwołaniu zgody na urlop jest neutralny podatkowo - interpretacja organu
podatkowego

20/38

Zwrot pracownikowi kosztów wyżywienia podczas podróży służbowej na podstawie przedłożonych faktur

11/27
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5. Majątek trwały
Amortyzacja budynków niemieszkalnych

21/45

Amortyzacja prawa ochronnego na znak towarowy - wyrok NSA

19/39

Amortyzacja samochodu osobowego

8/31

Amortyzacja środka trwałego nabytego na współwłasność

11/36

Amortyzacja środka trwałego objętego wspólnością majątkową - interpretacja indywidualna organu podatkowego

1/36

Amortyzacja środka trwałego oddanego do używania kontrahentowi

16/32

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych aportem

18/32

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych w darowiźnie

6/39

Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych do produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

10/37

Amortyzacja według stawek indywidualnych

4/33

Amortyzacja z wykorzystaniem współczynnika podwyższającego

13/39

Czasowa przerwa w używaniu środka trwałego nie pozbawia prawa do jego amortyzacji

11/35

Czasowe wyłączenie środka trwałego z używania

1/35

Czynsz najmu a wartość początkowa inwestycji

14/37

Degresywna metoda amortyzacji

6/35

Gwarancyjna wymiana wadliwego środka trwałego

2/37

Indywidualne stawki amortyzacyjne dla budynków (lokali) i budowli

2/38

Instalacja fotowoltaiczna - ulepszenie budynku, czy odrębny środek trwały?

15/35

Instalacje zamontowane w budynku mogą być odrębnie amortyzowane

17/33

Jednorazowa amortyzacja systemu fotowoltaicznego

17/35

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

9/33

Jednorazowa amortyzacja w 2020 r.

7/34

Kiedy podjazd i instalacje w budynku można uznać za środki trwałe?

23/33

Know-how wartością niematerialną i prawną

8/34

Korekta kosztów z powodu otrzymania dotacji na zakup środków trwałych

7/37

Korekta wartości początkowej środka trwałego i odpisów amortyzacyjnych

22/33

Kwalifikacja nakładów poniesionych na budowę obiektów pomocniczych obsługujących budynek - interpretacja indywidualna organu
podatkowego
Likwidacja środka trwałego w związku z ograniczeniem działalności

2/42
20/41

Moment rozpoczęcia amortyzacji budynku - interpretacja indywidualna organu podatkowego

5/39

Moment rozpoczęcia amortyzacji od nowo wybudowanych budynków - interpretacja organu podatkowego

7/39

Nabycie części składowej lub peryferyjnej

10/40

Nabycie środka trwałego w wyniku zamiany składników majątku - interpretacja organu podatkowego

20/44
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Nakłady na obiekty wykorzystywane w działalności gospodarczej - interpretacja indywidualna organu podatkowego

11/39

Nakłady poniesione na cudzą nieruchomość

12/36

Naprawa składników majątku przed wprowadzeniem do ewidencji

22/36

Nasadzenia drzew w zamian za drzewa usunięte w związku z inwestycją

15/38

Niezamortyzowana wartość początkowa budynku i koszty jego rozbiórki a wartość początkowa nowego środka trwałego

20/40

Obniżenie stawek amortyzacyjnych w okresie korzystania ze zwolnienia od podatku - opinia zabezpieczająca

18/34

Odpisy amortyzacyjne od środka trwałego przekazanego na cele prywatne - interpretacja indywidualna organu podatkowego

16/35

Odsetki i prowizja od kredytu na ulepszenie środka trwałego

18/33

Odsetki od kredytów zaciągniętych na zakup kilku środków trwałych

3/37

Odzyski po likwidacji składnika majątku

1/34

Ograniczenie kosztów z tytułu amortyzacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego

21/49

Opłata za niedostarczenie dokumentów do zabezpieczenia kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego

3/38

Opóźnienia w płaceniu za środek trwały

3/35

Otrzymanie darowizny w postaci środków trwałych przeznaczonych na cele statutowe i na inne potrzeby - interpretacja organu
podatkowego

17/37

Podwyższanie stawki amortyzacyjnej dla budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych lub złych

3/33

Podwyższenie uprzednio obniżonej stawki amortyzacyjnej

8/33

Przekształcona spółka kontynuuje amortyzację

Przyspieszona amortyzacja maszyn, urządzeń i środków transportu
Remont i modernizacja budynku realizowane w tym samym czasie

Remont i ulepszenie obcego środka trwałego

13/36

5/35
15/37

4/36

Rower wykorzystywany przez podatnika na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

14/35

Rozliczanie wydatków na odbudowę budynków zniszczonych w pożarze

12/34

Rozliczenie zaliczki na zakup fabrycznie nowego środka trwałego

13/37

Różnice kursowe korygujące wartość początkową środka trwałego

16/33

Składniki majątku wykorzystywane sezonowo

24/45

Sprzedaż niezamortyzowanego środka trwałego sfinansowanego dotacją

10/42

Sprzedaż samochodu osobowego

16/30

Stawka amortyzacyjna dla telefonu komórkowego

13/40

Stawka amortyzacyjna dla utwardzonego placu

17/34

Stosowanie współczynnika podwyższającego dla budowli

23/36

Środek trwały w leasingu finansowym

9/36

Środki trwałe otrzymane w darowiźnie - interpretacja indywidualna organu podatkowego

24/47

Ulepszenie środka trwałego a zmiana stawki amortyzacyjnej

23/31
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Ulepszenie środka trwałego zamortyzowanego jednorazowo

"Ulepszenie" wartości niematerialnej i prawnej
Urządzenia zamontowane w budynku

Ustalenie wartości początkowej budynku nabytego odpłatnie
Ustalenie wartości początkowej zakończonych prac rozwojowych

Wartość początkowa budynku mieszkalnego ustalona metodą uproszczoną

20/42

1/33
23/34

1/32
24/43

6/36

Wartość początkowa mieszkania na wynajem

11/37

Wartość początkowa środka trwałego wytworzonego we własnym zakresie

19/34

Wprowadzenie prywatnego samochodu do firmy

4/38

Wydatki poniesione na montaż środka trwałego

8/32

Wydatki związane z pozyskaniem kredytu inwestycyjnego

22/34

Zabudowa meblowa jako inwestycja

14/39

Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe
Zaprzestanie amortyzacji w okresie zawieszenia działalności w związku z epidemią koronawirusa

Zespół komputerowy jako środek trwały

9/34
23/32

5/38

6. Vademecum przedsiębiorcy
Co ryczałtowcy powinni wiedzieć o rozliczeniu podatku za 2019 r.?

1/43

Co trzeba wiedzieć o rozporządzeniu w sprawie prowadzenia podatkowej księgi obowiązującym od 2020 r.?

3/39

Co zrobić z ewidencją wyposażenia prowadzoną do końca 2019 r.?

7/42

Czy opóźnienie w opłaceniu kosztów zakupu towarów wpływa na zapisy w podatkowej księdze oraz spis z natury?

23/40

Czy przystąpienie do spółki osobowej wyklucza opłacanie karty podatkowej z działalności prowadzonej samodzielnie?

21/56

Decyzje podatników dotyczące podatku/ryczałtu w 2020 r.

1/39

Diety z tytułu podróży służbowej

17/42

Dokumentowanie kosztów najmu

17/40

Dokumentowanie przychodów i kosztów

17/44

Dotacja na kapitał obrotowy

23/45

Dwie formy opodatkowania dla dwóch działalności

2/47

Działalność prowadzona w mieszkaniu a obowiązek dokonywania wpłat na rachunki objęte białą listą

19/43

Ewidencja kosztów wysyłki towaru handlowego kupionego przez internet

12/45

Ewidencjonowanie przychodów w podatkowej księdze

11/43

Jak zmienić sposób opłacania zaliczek na podatek dochodowy?

2/48

Jaka stawka ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów ze sprzedaży na wynos dań własnej produkcji?

9/41

Jak rozliczyć koszty inwestycji zaniechanej z powodu kryzysu gospodarczego?

9/39
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Jak rozliczyć sprzedaż firmowego samochodu wcześniej wykorzystywanego do celów prywatnych?

22/42

Jak ująć w księdze koszty szkolenia pracownika?

21/52

Jak ująć w podatkowej księdze zaliczkę na zakup towaru handlowego?

19/41

Konsekwencje podatkowe związane z otrzymaniem odszkodowania po likwidacji działalności gospodarczej

1/44

Konsekwencje sprzedaży budynku mieszkalnego przez spółkę

12/41

Konsekwencje używania na potrzeby spółki cywilnej prywatnych samochodów osobowych wspólników

15/42

Korekta kosztów amortyzacji po otrzymaniu dofinansowania

24/50

Koszt ufundowania prywatnego stypendium

17/39

Koszt ujmowany w podatkowej księdze na podstawie faktury zaliczkowej

10/45

Koszty dotyczące leasingowanego samochodu osobowego

4/45

Koszty mediów i przychody z ich refakturowania w podatkowej księdze

18/36

Koszty podjętej działalności gospodarczej

9/43

Koszty przeglądu technicznego samochodu osobowego używanego do celów mieszanych

12/45

Kwota dochodu zobowiązująca do wypłaty pierwszej zaliczki PIT

2/46

Limit przychodów decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

23/44

Moment powstania przychodu

6/45

Nabycie gadżetów z firmowym logo

23/43

Nabycie za gotówkę firmowego samochodu osobowego

12/44

Nakłady i koszty dotyczące budynku w części zajętego na potrzeby działalności gospodarczej

4/41

Obliczanie zaliczek za następne miesiące po uzyskaniu decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty zaliczki miesięcznej

10/43

Odliczanie zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne od podatku w formie karty podatkowej - interpretacja organu podatkowego

9/45

Odpłatne zbycie samochodu osobowego wycofanego z pozarolniczej działalności gospodarczej

6/41

Odsetki od kredytu inwestycyjnego

4/44

Opłacenie zobowiązania spółki z rachunku bankowego wspólnika

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych w podatkowej księdze
Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej jednoosobowo i w formie spółki komandytowej - interpretacja organu
podatkowego

20/45

7/40

17/45

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym wynajmu maszyn i urządzeń

3/44

Paragon jako podstawa zapisu w podatkowej księdze

6/45

Podatek od wartości dodanej jako koszt podróży służbowej

4/47

Podatkowe rozliczenie kosztów towarów handlowych przejętych od małżonka - interpretacja indywidualna organu podatkowego

10/47

Podstawą ujęcia kosztu w księdze są określone dowody księgowe - interpretacja organu podatkowego

13/46

Polisa ubezpieczenia OC wystawiona na współwłaściciela samochodu

17/42

Pomniejszenie ryczałtu o część składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczonej w miesiącu poprzednim

13/42
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Powstanie przychodu z tytułu wykonania usługi budowlanej
Produkty rolne z upraw własnych i od innych rolników zużywane w działalności gospodarczej

4/46
16/39

Przebudowa nieruchomości należącej do wspólników spółki cywilnej

6/46

Przejście z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę bez wpływu na sposób opłacania zaliczki

2/47

Przekazanie przedsiębiorstwa członkowi rodziny

18/38

Przekwalifikowanie towaru handlowego na środek trwały

5/41

Przepisy o zatorach płatniczych u wierzyciela

4/46

Przychód ze sprzedaży na raty

21/53

Refakturowanie kosztów przez przedsiębiorców opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

15/44

Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek możliwa do końca 2020 r.

21/51

Rozliczanie kosztów zakupu opon do samochodów używanych w firmie

23/38

Rozliczanie kosztów związanych z uruchomieniem działalności

5/45

Rozliczenie kosztów podróży służbowej pracownika

14/40

Rozliczenie składek opłaconych nienależnie otrzymanych z ZUS po likwidacji działalności gospodarczej - interpretacja organu
podatkowego

18/42

Rozliczenie wydatków na remont drogi publicznej

13/41

Różnice kursowe u ryczałtowca

21/54

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów z wytwarzania wyrobów na zamówienie konsumentów

14/44

Ryczałt ewidencjonowany w wyjaśnieniach organu podatkowego

19/45

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych w praktyce przedsiębiorców

20/48

Skutki otrzymania i wydatkowania świadczenia postojowego

12/43

Subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego

24/52

Ubezpieczenie samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia

16/36

Ujęcie straty w towarach handlowych
Ujęcie w księdze prognozowanych kosztów mediów w firmowym lokalu oraz ich nadpłaty

4/44
11/41

Ujęcie w podatkowej księdze kosztów zakupu środków higienicznych dla gości hotelowych

9/40

Ujęcie zakupu składników wyposażenia w księdze po zniesieniu wymogu prowadzenia ewidencji wyposażenia

4/40

Ustalanie różnic kursowych w działalności prowadzonej indywidualnie oraz w formie spółki - interpretacja organu podatkowego

15/47

Ustalenie opłat leasingowych stanowiących koszty uzyskania przychodów przy leasingu operacyjnym samochodu osobowego

14/42

Uznanie za koszt podatkowy składki do PPK finansowanej przez zakład pracy
Wartość samochodu uwzględniana przy ustalaniu kosztów z tytułu ubezpieczenia GAP

6/44
17/42

Wartość usługi niezakończonej wpływa na roczne koszty podatkowe

3/41

Wątpliwości przedsiębiorców dotyczące rozliczenia podatku w zeznaniu za 2019 r.

8/37

Wniesienie majątku spółki osobowej w formie aportu do innej spółki

2/43
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Wpisanie kosztów najmu do podatkowej księgi

20/47

Współpraca indywidualnych przedsiębiorców przy realizacji inwestycji

16/41

Wybór karty podatkowej dla działalności gospodarczej podjętej w trakcie roku podatkowego

13/44

Wybór ryczałtu po wznowieniu zawieszonej działalności

21/54

Wydatki na rehabilitację przedsiębiorcy

17/44

Wypłata udziału kapitałowego w ratach wraz z odsetkami - w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki

7/43

Wypłata zasiłku chorobowego - ujęcie w podatkowej księdze

15/40

Z ulgi IP Box można korzystać dopiero w rozliczeniu rocznym - interpretacja indywidualna organu podatkowego

11/47

Zakup aktualizacji oprogramowania

23/44

Zaliczka na PIT za ostatni okres rozliczeniowy 2019 r. u osiągających dochody z działalności gospodarczej

1/38

Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - checklista

24/49

Zapłata ryczałtu za ostatni miesiąc/kwartał roku podatkowego

2/46

Zawiadomienie o utracie prawa do karty podatkowej

21/55

Zawieszenie działalności gospodarczej sposobem na przetrwanie kryzysu gospodarczego

8/40

Zbycie składników majątku wykorzystywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą

5/43

Zdarzenia gospodarcze dotyczące roku poprzedniego

10/44

Zryczałtowany podatek dochodowy od nagrody wygranej w konkursie przez przedsiębiorcę - wyrok NSA

14/46

Zryczałtowany podatek dochodowy w 2021 r. w świetle rozwiązań przewidzianych w ustawie nowelizującej

22/37

Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składek do ZUS za marzec-maj 2020 r.

12/39

7. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą
Brexit - informacja Ministerstwa Finansów o stosowaniu przepisów PIT i CIT w okresie przejściowym

10/52

Brexit - stosowanie przepisów o PIT i CIT w okresie przejściowym oraz po jego zakończeniu

17/47

Certyfikat rezydencji otrzymany od zagranicznego kontrahenta w formie elektronicznej - interpretacja organu podatkowego

1/52

Certyfikat rezydencji wystawiony w języku obcym

2/53

Cudzoziemiec na zleceniu

1/47

Darmowe noclegi dla zleceniobiorców z Ukrainy - interpretacja indywidualna organu podatkowego

5/51

Dochody osób fizycznych pracujących za granicą - rozliczenie roczne za 2019 r.

7/45

Dochody polskiego udziałowca uzyskane z tytułu udziału w zyskach zagranicznej spółki kapitałowej

17/48

Dochody uzyskane w 2020 r. w Wielkiej Brytanii

21/59

Dochody z Austrii i Słowenii uzyskane w 2019 r.

8/43

Dochody ze świadczenia usług za granicą

5/47

Koszty podatkowe w polskim oddziale spółki zagranicznej

22/45

Miejsce opodatkowania dochodów osoby mieszkającej za granicą zatrudnionej przez polską firmę - interpretacja organu podatkowego
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Nabycie fotografii w aspekcie podatku u źródła

8/46

Nierezydent wykonujący zlecenie za granicą

19/49

Nowa konwencja z USA podpisana, ale wciąż nie obowiązuje

20/52

Obowiązki płatnika w sytuacji złożenia przez zleceniobiorcę oświadczenia o jego miejscu zamieszkania

20/54

Odliczenie podatku zapłaconego za granicą

6/52

Odsetki od zagranicznej pożyczki bankowej

17/52

Ograniczenie ulgi abolicyjnej - kogo dotknie?

23/46

Opodatkowanie usług ubezpieczeniowych
Opodatkowanie dochodów cudzoziemca przebywającego w Polsce powyżej 183 dni

Opodatkowanie dochodów prezesa - obcokrajowca
Opodatkowanie dochodów z pracy zdalnej wykonywanej w Polsce przy zatrudnieniu u zagranicznego pracodawcy

1/50
12/46

6/49
11/49

Opodatkowanie dochodów z umowy zlecenia

2/51

Opodatkowanie dochodu obywatela Ukrainy zatrudnionego w Polsce - interpretacja indywidualna organu podatkowego

4/52

Opodatkowanie dochodu uzyskanego z najmu nieruchomości położonej za granicą

16/47

Opodatkowanie kompleksowych usług świadczonych przez zagranicznego kontrahenta - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

23/50

Opodatkowanie u źródła wypłacanych odsetek

13/47

Opodatkowanie wynagrodzenia za korzystanie ze sprzętu budowlanego

18/48

Oświadczenie cudzoziemca wystarczy, by ustalić jego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych

9/47

PIT-11 dla cudzoziemca

2/49

PIT-11 dla pracownika przebywającego za granicą

3/46

Płatności za usługi ubezpieczeniowe a podatek u źródła

22/46

Podatek u źródła w razie spełnienia świadczenia w drodze nowacji - interpretacja indywidualna organu podatkowego

19/51

Podatek u źródła zapłacony przez płatnika z własnych środków - ujęcie w kosztach podatkowych

12/48

Praca zdalna wykonywana w Polsce przy zatrudnieniu u zagranicznego pracodawcy - rozliczenie PIT

14/48

Praca zdalna wykonywana za granicą

24/57

Problem z podatkiem u źródła w przypadku najmu urządzeń biurowych

21/58

Przedłużenie ważności certyfikatów rezydencji w związku z COVID-19

15/48

Przychody cudzoziemca z umowy zlecenia a ulga dla młodych

13/50

Przychody zagranicznego organizatora targów bez podatku u źródła - interpretacja organu podatkowego

20/57

Roczne rozliczanie PIT przez cudzoziemców

6/47

Rozliczenie w zeznaniu podatkowym dochodów uzyskanych z pracy najemnej wykonywanej za granicą

3/48

Skutki podatkowe sprzedaży nieruchomości położonej za granicą

14/51

Sprostowanie błędów w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

18/44
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Udostępnianie miejsc noclegowych zagranicznym pracownikom i zleceniobiorcom - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Umowa leasingu z polskim oddziałem zagranicznej firmy
Usługi hostingu a podatek u źródła

Usługi kompleksowej obsługi uczestnika targów bez podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Usługi szkoleniowe bez podatku u źródła - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Wpływ Konwencji MLI na umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

22/50

9/49
14/52

3/51
11/52

4/48

Wynagrodzenie cudzoziemca z tytułu wykonywania powtarzających się świadczeń na rzecz spółki

15/53

Wypłata odsetek od pożyczki udzielonej przez zagraniczną spółkę

16/43

Zagraniczny zakład polskiego rezydenta a obowiązek poboru podatku - interpretacja ogólna Ministra Finansów

12/50

Zakup praw autorskich a pobór podatku u źródła
Zakup usług pozyskiwania personelu

1/49
10/49

Zakup usług reklamowych od zagranicznych firm

7/50

Zasady opodatkowania dywidendy wypłacanej zagranicznej osobie fizycznej

5/49

Zasady opodatkowania należności pomocy domowej

11/51

Zastosowanie przez płatnika zwolnienia z poboru podatku u źródła do wypłacanej dywidendy

15/49

Zeznania podatkowe cudzoziemców pracujących w Polsce

8/44

Zmiana zasad rozliczania dochodów z pracy w Wielkiej Brytanii

16/50

Zmiany w uldze abolicyjnej - kto straci?

24/55

Zwolnienie od podatku części przychodu uzyskanego z pracy za granicą

4/51

8. Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe
1% podatku należnego za 2019 r. na rzecz OPP
Czy świadczenie urlopowe może korzystać ze zwolnienia od podatku w ramach ulgi dla młodych?

3/53
19/56

Darowizna na cele krwiodawstwa

7/56

Darowizna na cele kształcenia zawodowego w zeznaniu za 2019 r.

1/56

Darowizna na przeciwdziałanie COVID-19 u wspólnika spółki niebędącej osobą prawną - interpretacja organu podatkowego

17/58

Darowizna przekazana na zakup maseczek

12/52

Darowizny na wsparcie oświaty dokonane do 30 września 2020 r. - specjalne zasady odliczania

18/56

Dzień poniesienia wydatku termomodernizacyjnego

16/53

Jak stosować zwolnienie z PIT dotyczące świadczeń z ZFŚS w związku ze zwiększeniem jego limitu w trakcie 2020 r.?

10/55

Kiedy odszkodowanie za zwolnienie pracownika z pracy jest wolne od podatku dochodowego?
Kiedy świadczenia związane z zapewnieniem posiłków profilaktycznych są zwolnione od PIT?

Konsekwencje braku dochodu (przychodu) w roku poniesienia wydatków na używanie internetu
Korzystanie z pomocy przewodnika a ulga rehabilitacyjna
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Kryterium dochodowe przy uldze na dziecko

1/55

Nie można dowolnie dzielić wydatków termomodernizacyjnych, by korzystać z ulgi przez dwa lata - problem z forum dyskusyjnego
(www.forum.gofin.pl)

11/54

Odliczanie darowizn na preferencyjnych zasadach

19/53

Odliczanie darowizn na przeciwdziałanie COVID-19 z uwzględnieniem regulacji wprowadzonych mocą Tarczy 1.0 i 4.0

16/51

Odliczanie od podatku składki zdrowotnej

11/58

Odliczanie składek na ubezpieczenia społeczne - krajowe i zagraniczne

4/54

Odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne

5/54

Odliczanie wydatków na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

15/54

Odliczenie darowizny przekazanej w ramach zbiórki środków na określony cel

18/52

Odliczenie od dochodu darowizny przekazanej szpitalowi

10/54

Odpłatne zbycie nieruchomości bez konieczności zapłaty podatku

14/54

Odpłatność za konsultacje lekarskie poza zakresem ulgi rehabilitacyjnej

7/54

Odsetki od wkładu do spółki wypłacane na rzecz zagranicznej fundacji mogą być wolne od podatku - wyrok WSA

16/54

Odszkodowanie za utracone zarobki otrzymane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku bez PIT - interpretacja organu podatkowego

21/66

Ograniczenia w uldze prorodzinnej

11/57

Ozdrowieńcy oddający osocze z prawem do ulgi z tytułu darowizny na cele krwiodawstwa

24/60

Podatnik nie odliczy wydatku termomodernizacyjnego na podstawie faktury wystawionej na współmałżonka - interpretacja organu
podatkowego

14/57

Prawo cudzoziemca do ulgi na dziecko

7/54

Preferencje w podatku dochodowym związane z przeciwdziałaniem COVID-19

9/54

Preferencyjną 5% stawkę podatku można stosować przy obliczaniu zaliczki PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego

3/56

Preferencyjne rozliczenie dochodów małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci

Prezes spółki też może skorzystać z ulgi dla młodych - interpretacja indywidualna organu podatkowego
Przegląd interpretacji organu podatkowego w sprawie stosowania ulgi termomodernizacyjnej

Rozliczanie w czasie niewykorzystanej kwoty ulgi na działalność badawczo-rozwojową

11/56

5/56
12/53

5/53

Rozumienie pojęcia "własne cele mieszkaniowe" i sposób realizacji tych celów a stosowanie zwolnienia od podatku - wybrane
zagadnienia

17/55

Spłata kredytu zaciągniętego na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

13/59

Spółdzielnia musi zapłacić CIT od odszkodowania za wywłaszczenie - interpretacja indywidualna organu podatkowego

9/59

Stosowanie ulgi rehabilitacyjnej w praktyce - wybrane zagadnienia

2/55

Stosowanie zwiększonego limitu zwolnienia od PIT dla świadczeń dofinansowanych z ZFŚS - interpretacja organu podatkowego

15/58

Stosowanie zwolnienia od podatku do przychodów uzyskanych za granicą przez polskich rezydentów

20/59

Strata odliczana przy zaliczkach

11/55

Ulga badawczo-rozwojowa w korekcie zeznania podatkowego

13/56
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Ulga dla młodych przy dochodach z pracy za granicą i w Polsce

21/63

Ulga mieszkaniowa w związku z zakupem kolejnego lokalu

1/54

Ulga na dzieci w rozliczeniu za 2019 r.

8/50

Ulga rehabilitacyjna - przegląd interpretacji indywidualnych organu podatkowego

23/55

Ulga termomodernizacyjna

10/58

Ulga termomodernizacyjna - nowa preferencja podatkowa w rozliczeniu za rok 2019

6/53

Ulga termomodernizacyjna - problem z forum dyskusyjnego (www.forum.gofin.pl)

17/54

Ulga termomodernizacyjna za 2019 r.

8/52

Ulgi podatkowe w okresie epidemii

13/54

Umowna zmiana zasad wypłacania stypendium może skutkować koniecznością jego opodatkowania - wyrok NSA

24/64

Ustalenie daty powstania niepełnosprawności na potrzeby ulgi rehabilitacyjnej

14/57

Uznawanie wpłat realizowanych na podstawie umowy deweloperskiej za wydatki mieszkaniowe - interpretacja organu podatkowego

2/58

Warunki objęcia zwolnieniem od PIT dodatku szkoleniowego dla pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe

19/57

Wpływ ulgi IP Box na stosowanie innych preferencji podatkowych - wybrane zagadnienia

24/62

Wydatek termomodernizacyjny udokumentowany fakturą wystawioną na jednego z małżonków

7/53

Wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne dotyczące wymiany dachu - interpretacja indywidualna organu podatkowego

20/62

Wydatki niestanowiące kosztów podatkowych poniesione na cele inne niż statutowe a zwolnienie od podatku - interpretacja organu
podatkowego

1/57

Wydatki uprawniające do skorzystania z ulgi mieszkaniowej

22/55

Wygrana w konkursie

21/65

Wypłaty z PPK a zwolnienie od PIT - interpretacja organu podatkowego

7/57

Zagraniczne stypendium a zwolnienie od podatku dla osób, które nie ukończyły 26 roku życia - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

4/57

Zakres ulgi dla młodych w świetle wyjaśnień organu podatkowego

Zakup sprzętu AGD a ulga rehabilitacyjna
Zaprowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczenia ulgi IP Box - wyrok WSA

Zasady korzystania z ulgi internetowej
Zwolnienia i ulgi w 2021 r. w świetle nowelizacji ustawy o PIT

18/54

6/57
21/67

6/56
22/52

9. Inne zagadnienia podatkowe
Ceny transferowe

9/60

Ceny transferowe - próg dokumentacyjny w przypadku wniesienia aportu

8/56

Ceny transferowe - transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym

4/59

Ceny transferowe - ustalenie limitu dla celów dokumentacji podatkowej

15/60

Co mieści się w limicie przychodów uprawniającym do stosowania 9% stawki CIT?

23/57
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Czy dotacje wpływają na status małego podatnika oraz możliwość korzystania z obniżonej stawki CIT? - interpretacja organu
podatkowego

5/62

Czy małżonkowie w separacji mogą rozliczyć łącznie swoje dochody we wspólnym zeznaniu podatkowym?

2/61

Czy podatnik opłacający podatek liniowy rozliczy dochody jako osoba samotnie wychowująca dziecko?

3/61

Czy powstaje obowiązek sporządzenia TPR-C, jeżeli podmiot jest zwolniony z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen
transferowych?

17/59

Czy strata podatkowa ma wpływ na obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych?

8/59

Darowizna w informacji CIT-D

7/61

Data nabycia nieruchomości w związku z rozszerzeniem wspólności majątkowej małżeńskiej

14/60

Dochody przeznaczone na cele statutowe

7/63

Dokumentacja cen transferowych - transakcje pomiędzy zagranicznym zakładem i jednostką macierzystą

14/59

Hipotetyczne odsetki od zysku przekazanego na kapitał zapasowy jako koszt podatkowy

8/58

Kontynuacja opłacania zaliczek uproszczonych po przekształceniu spółki osobowej

16/60

Koszty z umów zlecenia w zeznaniu młodego podatnika

10/63

Krajowe podmioty powiązane a obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych

3/58

Limity przychodów na potrzeby ustalania statusu małego podatnika

8/58

Miejsce świadczenia pracy w kontekście powstania obowiązku złożenia informacji CIT-ST

19/59

Naprzemienne wychowywanie dziecka nie wyklucza preferencyjnego rozliczenia dochodów przez rozwiedzionych rodziców - wyrok
NSA

14/61

Nie ma odsetek od 9% zaliczek na podatek, gdy prawo do nich wygasło - interpretacja indywidualna organu podatkowego

6/61

Obowiązek składania informacji o cenach transferowych (TPR) - odpowiedź na zapytanie poselskie

11/62

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

24/67

Odliczanie strat na etapie ustalania zaliczek na podatek - interpretacja indywidualna organu podatkowego

21/72

Opłacanie podatku liniowego przez podatnika będącego członkiem zarządu u kontrahenta

19/62

Opodatkowanie dofinansowania w spółce działającej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

22/61

Opodatkowanie wynagrodzenia z tytułu przymusowego umorzenia udziałów

16/59

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z Konstytucją RP zwolnienia z CIT

15/60

Pierwszy rok podatkowy spółki z o.o.

23/58

Podatek od przychodów z budynków hotelowych

16/61

Podatek od przychodów z budynków przy wynajmie parkingu na godziny - interpretacja indywidualna organu podatkowego

11/63

Podatek od wyjścia a darowizna udziałów na rzecz członka rodziny niebędącego polskim rezydentem podatkowym - wyrok WSA

23/61

Podmioty powiązane i obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych

6/58

Podmioty powiązane i obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR

12/57

Podmioty powiązane kapitałowo

24/66

Podmioty powiązane - rejestr beneficjentów

13/60
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Podstawa obliczenia daniny solidarnościowej a straty podatkowe - interpretacja organu podatkowego

20/66

Pokrycie straty z kapitału rezerwowego obojętne podatkowo

10/62

Powiązania osobowe pomiędzy spółkami kapitałowymi

9/61

Pożyczka od podmiotu powiązanego a obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2019 r.

22/58

Prawo do opłacania uproszczonych zaliczek na podatek

8/57

Premia pieniężna a status małego podatnika - interpretacja indywidualna organu podatkowego

24/69

Przychód z prywatnego najmu a działalność gospodarcza

21/71

Rozliczanie przychodów z wynajmu powierzchni reklamowej na stronach internetowych

1/61

Rozliczenie dochodów przez wdowca

4/61

Rozliczenie kosztów pośrednich związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej - interpretacja organu podatkowego

9/63

Rozliczenie odsetek od sum gromadzonych na rachunku depozytowym

13/63

Rozliczenie podatkowe rodziców i dzieci - kiedy razem, a kiedy osobno?

5/60

Rozliczenie sprzedaży mieszkalnia, w którym udziały nabyto odpłatnie i nieodpłatnie

12/59

Składki ZUS nieopłacone w związku z COVID-19 a zwolnienie od podatku w podmiocie przeznaczającym dochody na cele statutowe

11/60

Skutki podatkowe przeprowadzenia transakcji związanej z gospodarką zasobami mieszkaniowymi

19/60

Skutki wydatkowania środków na cele niestatutowe w sytuacji poniesienia straty podatkowej - interpretacja organu podatkowego

18/60

Spółka wodna a przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 2019 r.

16/56

Spółka z o.o. powstała z przekształcenia zakładu budżetowego może rozliczyć jego stratę - wyrok NSA

15/62

Sprzedaż odziedziczonych akcji podlega PIT - interpretacja indywidualna organu podatkowego

16/62

Sprzedaż udziału w nieruchomości

18/58

Stosowanie preferencyjnej stawki CIT - odpowiedź na zapytanie poselskie

21/69

Strata z najmu
Strata z odpłatnego zbycia nieruchomości

7/61
16/58

Stypendia fundowane przez firmy dla przyszłych pracowników

2/62

Termin sporządzenia dokumentacji cen transferowych za 2018 r. a rok podatkowy

2/60

Transakcje z podmiotami powiązanymi

23/59

Umowa użyczenia a podatek od przychodów z budynków - interpretacja indywidualna organu podatkowego

8/60

Uproszczone zaliczki na PIT i CIT - wybrane problemy

5/57

Ustalenie przychodu w ramach prywatnego najmu

24/68

Ustalenie wartości transakcji kontrolowanej na potrzeby obowiązku jej udokumentowania - interpretacja indywidualna organu
podatkowego

19/63

Ustalenie wysokości daniny solidarnościowej w przypadku poniesienia straty podatkowej

17/60

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki z o.o. - skutki podatkowe

10/60

Wpływ korekty przychodów na status małego podatnika
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Wypłata dywidendy i klauzula zapobiegająca nadużyciom

1/59

Zwolnienie fundacji z obowiązku wpłacania zaliczek na CIT

15/61

Zwrot dotacji wolnej od podatku jest neutralny podatkowo

17/63

Zwrot podatku od nieruchomości w ramach prywatnego najmu

20/64

10. Czytelnicy pytają
CIT-8 podatnika, którego rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2019 r.

4/63

Czasowe zaprzestanie wykorzystywania środków trwałych w czasie epidemii koronawirusa

9/66

Czy można odliczyć stratę na etapie ustalania miesięcznych zaliczek CIT?

Czy należy informować urząd skarbowy o spisie z natury sporządzanym na dzień likwidacji działalności gospodarczej?

18/62

9/67

Czy posiadanie zagranicznego oddziału skutkuje obowiązkiem sporządzania CIT-ST?

17/64

Czy spłata długu w formie świadczenia rzeczowego skutkuje powstaniem różnic kursowych?

13/65

Czy udostępnienie sprzętu do wykonania usługi skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń?

22/65

Czy ulga na zakup kasy rejestrującej wpływa na rozliczenie CIT?

8/62

Czy utracona kaucja jest kosztem uzyskania przychodów?

2/65

Czy w limicie przychodów dla stawki 9% należy uwzględnić przychody zwolnione od CIT?

7/65

Czy zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej?

19/67

Data powstania przychodu, gdy towar wydano przed wystawieniem faktury

10/68

Data powstania przychodu podatkowego z tytułu świadczeń zdrowotnych wykonanych ponad zakontraktowany limit

1/67

Dobrowolne składki członkowskie a koszty podatkowe

18/63

Dochód ze zbycia udziałów jest opodatkowany według 19% stawki CIT

19/65

Dokonanie zapłaty na rachunek rolnika spoza białej listy

16/63

Duplikat faktury dotyczącej kosztu pośredniego

23/63

Działalność nierejestrowa w zeznaniu PIT

13/67

Gdzie w informacji PIT-11 należy wykazać zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego?

3/63

Jak opodatkować należność z umowy zlecenia zawartej na rok wypłacaną co miesiąc?

6/65

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego o wartości początkowej przekraczającej 100.000 zł

6/64

Kara umowna zastrzeżona w umowie o podział majątku wspólnego

Karty płatnicze przyznane emerytom

16/65

2/66

Kiedy zatrudnienie u kontrahenta powoduje utratę prawa do opodatkowania podatkiem liniowym?

22/64

Konsekwencje osiągnięcia przez ryczałtowca przychodów przekraczających 250.000 euro

19/66

Koszty dojazdu zleceniobiorcy do miejsca wykonywania zlecenia

13/66

Koszty nieodbytej podróży służbowej

10/65

Koszty polisy ubezpieczeniowej płatnej w ratach

14/64
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Koszty studiów prezesa

24/70

Koszty upomnienia od niezapłaconego podatku od nieruchomości

18/64

Koszty uzyskania przychodów u pracownika zatrudnionego w dwóch zakładach pracy

8/65

Koszty wydania kart płatniczych

1/64

Koszt zakupu termometru

Kurs waluty obcej stosowany do wyceny wpływu i wypływu waluty

21/74

5/64

Kwalifikacja odsetek do źródła przychodów

10/65

Kwota zmniejszająca podatek gdy firmowy dochód przekroczy pierwszy próg podatkowy

21/74

Likwidacja spółki z niespłaconymi zobowiązaniami

24/70

Limit ulgi dla młodych dotyczący podatnika kończącego 26 lat w roku podatkowym

16/63

Małżeństwo rodzica samotnie wychowującego dzieci a prawo do preferencyjnego opodatkowania

5/67

Moment ujęcia w kosztach podatkowych diet z tytułu podróży służbowej osoby prowadzącej firmę

9/66

Moment ujęcia w podatkowej księdze kosztu zakupu gruntu

23/65

Moment ujęcia w podatkowej księdze różnic kursowych

14/64

Możliwość odliczenia od dochodu przekazanej darowizny

23/63

Możliwość wstecznego rozliczania straty podatkowej poniesionej z powodu COVID-19

11/65

Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntu

22/63

Nie obowiązuje zwolnienie z opłacania daniny solidarnościowej

5/66

O wyborze w 2020 r. podatku liniowego należy poinformować urząd skarbowy najwcześniej do 20 lutego 2020 r.

3/66

Obniżenie zaliczki na podatek ustalonej według 17% i 32% stawki o kwotę zmniejszającą podatek

15/66

Odliczanie straty przez podatnika, którego rok podatkowy różni się od roku kalendarzowego

17/65

Odliczenie straty przy obliczaniu zaliczek CIT
Odpis na ZFŚS może być kosztem podatkowym po wpłaceniu go na wyodrębniony rachunek bankowy

Odprawa wypłacona byłemu pracownikowi jako koszt uzyskania przychodów
Odprawa z tytułu likwidacji stanowiska pracy wypłacona pracownikowi poniżej 26 roku życia

Odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń

8/62
11/66

3/64
13/66

1/66

Odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej za zalanie firmowego budynku

18/64

Odszkodowanie otrzymane przez spółkę działającą w specjalnej strefie ekonomicznej

20/67

Odszkodowanie za szkody w środku trwałym

5/65

Odszkodowanie za uszkodzony firmowy samochód przekazane warsztatowi samochodowemu

15/65

Odszkodowanie za zniszczony majątek

12/63

Ograniczenie zatorów płatniczych w transakcjach handlowych

6/63

Ogrzewanie domu w kosztach firmowych

2/67
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Opłaty do Krajowego Rejestru Sądowego za wniosek złożony przez spółkę

Opłaty za używanie mieszkania oddanego w najem w rozliczeniu podatkowym wynajmującego

19/67

4/65

Opodatkowanie ekwiwalentu za używanie własnych narzędzi przez zleceniobiorcę

15/67

Otrzymanie pożyczki przez przedsiębiorcę

10/67

Pobranie z wynagrodzenia pracownika składek ZUS i ich nieodprowadzenie a przychód podatkowy

12/64

Podatnik CIT, którego wszystkie dochody są wolne od podatku, też składa zeznanie

3/63

Postępowanie pracodawcy, który pobrał zaliczkę na podatek od świadczeń zwolnionych od podatku

24/73

Pracownicze koszty uzyskania przychodów w PIT-11

23/67

Protokół dokumentujący nieściągalność wierzytelności

2/65

Przedawnienie wierzytelności, na którą utworzono odpis aktualizujący

1/65

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę z o.o. bez skutków podatkowych na dzień przekształcenia

7/66

Przychód z tytułu wykorzystywania w działalności gospodarczej użyczonego samochodu

Przy ustalaniu zaliczki na podatek od dochodów z umowy zlecenia obowiązuje 17% stawka PIT

24/71

3/65

Rekompensata za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu

16/64

Rezygnacja z podatku liniowego w trakcie roku jest niemożliwa

10/66

Rezygnacja z targów wskutek zagrożenia epidemicznego

21/73

Rezygnacja z uproszczonych miesięcznych zaliczek nie podlega zgłoszeniu organowi podatkowemu
Rozliczanie wydatków na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł

Rozliczenie wydatków na remont przeprowadzony podczas zawieszenia działalności gospodarczej
Różnice kursowe a sposób zapłaty należności

3/65
15/66

6/64
10/67

Ryczałtowcy nie sporządzają spisu z natury

2/67

Sposób na uniknięcie wysokiej dopłaty podatku za rok podatkowy

7/65

Sposób przechowywania dowodów księgowych zaewidencjonowanych w podatkowej księdze

Sprzedaż środków trwałych wykorzystywanych w działalności rolniczej

12/65

5/66

Stawka podatku dla zasiłku chorobowego wypłacanego bezpośrednio przez ZUS po ustaniu zatrudnienia

20/69

Stosowanie 9% stawki CIT przy obliczaniu zaliczek

22/63

Ujęcie przez ryczałtowca w ewidencji przychodów pobranych zaliczek na poczet przyszłych dostaw towaru

23/66

Ujęcie w firmowych kosztach dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego

8/63

Ujęcie w kosztach ubezpieczenia OC prywatnego samochodu stanowiącego współwłasność przedsiębiorcy

12/63

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów polisy ubezpieczeniowej obowiązującej od następnego miesiąca

11/66

Ujęcie w kosztach uzyskania przychodów wydatków na zakup smartwatcha

18/65

Ujęcie w kosztach wynagrodzenia z umowy o dzieło
Wartość otrzymanej paczki z okazji Dnia Dziecka przychodem ze stosunku pracy
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Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej

Wydatki na opłaty parkingowe ponoszone przez pracowników odbywających podróż służbową prywatnym autem

15/64

4/64

Wydatki na posiłek z potencjalnym klientem

21/73

Wydatki na przejazd pracowników do miejsca oddelegowania w kosztach uzyskania przychodów

19/65

Wydatki na szkolenie pracowników

1/66

Wydatki na montaż instalacji fotowoltaicznej na wynajmowanym budynku

24/72

Wykazanie zryczałtowanego podatku dochodowego w deklaracji PIT-8AR

20/68

Wypłata dywidendy - obowiązki płatnika

20/67

Wysokość odpisu amortyzacyjnego, gdy w trakcie miesiąca odwieszono działalność gospodarczą

14/65

Zaliczenie do kosztów nieterminowej wpłaty drugiej raty odpisów na ZFŚS

21/75

Zaliczka na poczet ceny sprzedaży nieruchomości nie jest opodatkowana

7/67

Zaliczki CIT opłacane według uproszczonych zasad

1/64

Zaliczki PIT w kwocie nieprzewyższającej 1.000 zł u podatnika opłacającego zaliczki kwartalnie

17/66

Zaliczkowa wypłata wynagrodzenia zleceniobiorcy

23/67

Zapomoga pieniężna z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych a zwolnienie od podatku

17/67

Zastosowanie właściwej stawki podatku do obliczenia firmowej zaliczki na podatek dochodowy

23/64

Zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza białej listy

14/63

Zawiadomienie o zmianie roku podatkowego w CIT-8

6/62

Zmiana formy opodatkowania w ciągu roku podatkowego

8/64

Zmiana wysokości wynagrodzenia za usługę a moment korekty przychodu

7/64

Zwolnienie kontrahenta z długu - skutki podatkowe u wierzyciela

Zwolnienie z CIT dochodu w postaci darowizn otrzymanych przez szpital
Zwolnienie z długu - kwalifikacja do źródła przychodu

17/65

9/65
15/64

11. Terminarz podatnika i płatnika
Terminarz podatnika i płatnika - luty 2020 r.

3/67

Terminarz podatnika i płatnika - marzec 2020 r.

4/66

Terminarz podatnika i płatnika - kwiecień 2020 r.

6/66

Terminarz podatnika i płatnika - maj 2020 r.

8/66

Terminarz podatnika i płatnika - czerwiec 2020 r.

10/69

Terminarz podatnika i płatnika - lipiec 2020 r.

12/66

Terminarz podatnika i płatnika - sierpień 2020 r.

14/66

Terminarz podatnika i płatnika - wrzesień 2020 r.

16/66

Terminarz podatnika i płatnika - październik 2020 r.

18/66
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Terminarz podatnika i płatnika - listopad 2020 r.

20/70

Terminarz podatnika i płatnika - grudzień 2020 r.

22/66

Terminarz podatnika i płatnika - styczeń 2021 r.

24/74

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

Str. 31 z 31

