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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 1/9

Jednorazowy odpis amortyzacyjny od środka trwałego w ramach przeciwdziałania COVID-19 11/13

Korekta kosztów w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS 14/4

Korekta odpisów na ZFŚS z powodu COVID-19 a koszty podatkowe - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 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 20/10

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące stosowania przepisów PIT/CIT odnoszących się do samochodów osobowych 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 3/4

Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe w sprawie wykazu podatników VAT oraz mechanizmu podzielonej płatności 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 22/11

Niepoprawne płatności przyczyną sankcji w podatku dochodowym - nowe regulacje w PIT i CIT 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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Opłaty za używanie mieszkania oddanego w najem w rozliczeniu podatkowym wynajmującego 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 24/71

Przy ustalaniu zaliczki na podatek od dochodów z umowy zlecenia obowiązuje 17% stawka PIT 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 3/65

Rozliczanie wydatków na zakup składników majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł 15/66

Rozliczenie wydatków na remont przeprowadzony podczas zawieszenia działalności gospodarczej 6/64

Różnice kursowe a sposób zapłaty należności 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 12/65

Sprzedaż środków trwałych wykorzystywanych w działalności rolniczej 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 6/62

Wartość otrzymanej paczki z okazji Dnia Dziecka przychodem ze stosunku pracy 11/67

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5770,259951,oplaty-do-krajowego-rejestru-sadowego-za-wniosek-zlozony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5770,259951,oplaty-do-krajowego-rejestru-sadowego-za-wniosek-zlozony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5770,259951,oplaty-do-krajowego-rejestru-sadowego-za-wniosek-zlozony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251488,oplaty-za-uzywanie-mieszkania-oddanego-w-najem-w-rozliczeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251488,oplaty-za-uzywanie-mieszkania-oddanego-w-najem-w-rozliczeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251488,oplaty-za-uzywanie-mieszkania-oddanego-w-najem-w-rozliczeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257914,opodatkowanie-ekwiwalentu-za-uzywanie-wlasnych-narzedzi-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257914,opodatkowanie-ekwiwalentu-za-uzywanie-wlasnych-narzedzi-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257914,opodatkowanie-ekwiwalentu-za-uzywanie-wlasnych-narzedzi-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255444,otrzymanie-pozyczki-przez-przedsiebiorce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255444,otrzymanie-pozyczki-przez-przedsiebiorce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255444,otrzymanie-pozyczki-przez-przedsiebiorce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256539,pobranie-z-wynagrodzenia-pracownika-skladek-zus-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256539,pobranie-z-wynagrodzenia-pracownika-skladek-zus-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256539,pobranie-z-wynagrodzenia-pracownika-skladek-zus-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250778,podatnik-cit-ktorego-wszystkie-dochody-sa-wolne-od-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250778,podatnik-cit-ktorego-wszystkie-dochody-sa-wolne-od-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250778,podatnik-cit-ktorego-wszystkie-dochody-sa-wolne-od-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262674,postepowanie-pracodawcy-ktory-pobral-zaliczke-na-podatek-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262674,postepowanie-pracodawcy-ktory-pobral-zaliczke-na-podatek-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262674,postepowanie-pracodawcy-ktory-pobral-zaliczke-na-podatek-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262053,pracownicze-koszty-uzyskania-przychodow-w-pit-11.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262053,pracownicze-koszty-uzyskania-przychodow-w-pit-11.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262053,pracownicze-koszty-uzyskania-przychodow-w-pit-11.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5533,250259,protokol-dokumentujacy-niesciagalnosc-wierzytelnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5533,250259,protokol-dokumentujacy-niesciagalnosc-wierzytelnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5533,250259,protokol-dokumentujacy-niesciagalnosc-wierzytelnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249446,przedawnienie-wierzytelnosci-na-ktora-utworzono-odpis.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249446,przedawnienie-wierzytelnosci-na-ktora-utworzono-odpis.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249446,przedawnienie-wierzytelnosci-na-ktora-utworzono-odpis.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253124,przeksztalcenie-przedsiebiorcy-w-spolke-z-oo-bez-skutkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253124,przeksztalcenie-przedsiebiorcy-w-spolke-z-oo-bez-skutkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253124,przeksztalcenie-przedsiebiorcy-w-spolke-z-oo-bez-skutkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262672,przychod-z-tytulu-wykorzystywania-w-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262672,przychod-z-tytulu-wykorzystywania-w-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262672,przychod-z-tytulu-wykorzystywania-w-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250780,przy-ustalaniu-zaliczki-na-podatek-od-dochodow-z-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250780,przy-ustalaniu-zaliczki-na-podatek-od-dochodow-z-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250780,przy-ustalaniu-zaliczki-na-podatek-od-dochodow-z-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5734,258730,rekompensata-za-przedterminowe-rozwiazanie-umowy-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5734,258730,rekompensata-za-przedterminowe-rozwiazanie-umowy-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5734,258730,rekompensata-za-przedterminowe-rozwiazanie-umowy-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255443,rezygnacja-z-podatku-liniowego-w-trakcie-roku-jest-niemozliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255443,rezygnacja-z-podatku-liniowego-w-trakcie-roku-jest-niemozliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255443,rezygnacja-z-podatku-liniowego-w-trakcie-roku-jest-niemozliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261066,rezygnacja-z-targow-wskutek-zagrozenia-epidemicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261066,rezygnacja-z-targow-wskutek-zagrozenia-epidemicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261066,rezygnacja-z-targow-wskutek-zagrozenia-epidemicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250781,rezygnacja-z-uproszczonych-miesiecznych-zaliczek-nie-podlega.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250781,rezygnacja-z-uproszczonych-miesiecznych-zaliczek-nie-podlega.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250781,rezygnacja-z-uproszczonych-miesiecznych-zaliczek-nie-podlega.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257912,rozliczanie-wydatkow-na-zakup-skladnikow-majatku-o-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257912,rozliczanie-wydatkow-na-zakup-skladnikow-majatku-o-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257912,rozliczanie-wydatkow-na-zakup-skladnikow-majatku-o-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252604,rozliczenie-wydatkow-na-remont-przeprowadzony-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252604,rozliczenie-wydatkow-na-remont-przeprowadzony-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252604,rozliczenie-wydatkow-na-remont-przeprowadzony-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255445,roznice-kursowe-a-sposob-zaplaty-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255445,roznice-kursowe-a-sposob-zaplaty-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255445,roznice-kursowe-a-sposob-zaplaty-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5533,250261,ryczaltowcy-nie-sporzadzaja-spisu-z-natury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5533,250261,ryczaltowcy-nie-sporzadzaja-spisu-z-natury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5533,250261,ryczaltowcy-nie-sporzadzaja-spisu-z-natury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253122,sposob-na-unikniecie-wysokiej-doplaty-podatku-za-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253122,sposob-na-unikniecie-wysokiej-doplaty-podatku-za-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253122,sposob-na-unikniecie-wysokiej-doplaty-podatku-za-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256540,sposob-przechowywania-dowodow-ksiegowych-zaewidencjonowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256540,sposob-przechowywania-dowodow-ksiegowych-zaewidencjonowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256540,sposob-przechowywania-dowodow-ksiegowych-zaewidencjonowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5584,251970,sprzedaz-srodkow-trwalych-wykorzystywanych-w-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5584,251970,sprzedaz-srodkow-trwalych-wykorzystywanych-w-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5584,251970,sprzedaz-srodkow-trwalych-wykorzystywanych-w-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260709,stawka-podatku-dla-zasilku-chorobowego-wyplacanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260709,stawka-podatku-dla-zasilku-chorobowego-wyplacanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260709,stawka-podatku-dla-zasilku-chorobowego-wyplacanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5809,261646,stosowanie-9-stawki-cit-przy-obliczaniu-zaliczek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5809,261646,stosowanie-9-stawki-cit-przy-obliczaniu-zaliczek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5809,261646,stosowanie-9-stawki-cit-przy-obliczaniu-zaliczek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262052,ujecie-przez-ryczaltowca-w-ewidencji-przychodow-pobranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262052,ujecie-przez-ryczaltowca-w-ewidencji-przychodow-pobranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262052,ujecie-przez-ryczaltowca-w-ewidencji-przychodow-pobranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253979,ujecie-w-firmowych-kosztach-dobrowolnego-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253979,ujecie-w-firmowych-kosztach-dobrowolnego-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253979,ujecie-w-firmowych-kosztach-dobrowolnego-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256538,ujecie-w-kosztach-ubezpieczenia-oc-prywatnego-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256538,ujecie-w-kosztach-ubezpieczenia-oc-prywatnego-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256538,ujecie-w-kosztach-ubezpieczenia-oc-prywatnego-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5674,255826,ujecie-w-kosztach-uzyskania-przychodow-polisy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5674,255826,ujecie-w-kosztach-uzyskania-przychodow-polisy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5674,255826,ujecie-w-kosztach-uzyskania-przychodow-polisy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5757,259781,ujecie-w-kosztach-uzyskania-przychodow-wydatkow-na-zakup.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5757,259781,ujecie-w-kosztach-uzyskania-przychodow-wydatkow-na-zakup.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5757,259781,ujecie-w-kosztach-uzyskania-przychodow-wydatkow-na-zakup.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252601,ujecie-w-kosztach-wynagrodzenia-z-umowy-o-dzielo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252601,ujecie-w-kosztach-wynagrodzenia-z-umowy-o-dzielo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252601,ujecie-w-kosztach-wynagrodzenia-z-umowy-o-dzielo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5674,255828,wartosc-otrzymanej-paczki-z-okazji-dnia-dziecka-przychodem-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5674,255828,wartosc-otrzymanej-paczki-z-okazji-dnia-dziecka-przychodem-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5674,255828,wartosc-otrzymanej-paczki-z-okazji-dnia-dziecka-przychodem-ze.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Przegląd Podatku Dochodowego · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 30 z 31

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej 15/64

Wydatki na opłaty parkingowe ponoszone przez pracowników odbywających podróż służbową prywatnym autem 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 17/65

Zwolnienie z CIT dochodu w postaci darowizn otrzymanych przez szpital 9/65

Zwolnienie z długu - kwalifikacja do źródła przychodu 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

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257909,wniesienie-wkladu-niepienieznego-do-spolki-osobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257909,wniesienie-wkladu-niepienieznego-do-spolki-osobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257909,wniesienie-wkladu-niepienieznego-do-spolki-osobowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251487,wydatki-na-oplaty-parkingowe-ponoszone-przez-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251487,wydatki-na-oplaty-parkingowe-ponoszone-przez-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251487,wydatki-na-oplaty-parkingowe-ponoszone-przez-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261067,wydatki-na-posilek-z-potencjalnym-klientem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261067,wydatki-na-posilek-z-potencjalnym-klientem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261067,wydatki-na-posilek-z-potencjalnym-klientem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5770,259949,wydatki-na-przejazd-pracownikow-do-miejsca-oddelegowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5770,259949,wydatki-na-przejazd-pracownikow-do-miejsca-oddelegowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5770,259949,wydatki-na-przejazd-pracownikow-do-miejsca-oddelegowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249447,wydatki-na-szkolenie-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249447,wydatki-na-szkolenie-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249447,wydatki-na-szkolenie-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262673,wydatki-na-montaz-instalacji-fotowoltaicznej-na-wynajmowanym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262673,wydatki-na-montaz-instalacji-fotowoltaicznej-na-wynajmowanym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262673,wydatki-na-montaz-instalacji-fotowoltaicznej-na-wynajmowanym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260708,wykazanie-zryczaltowanego-podatku-dochodowego-w-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260708,wykazanie-zryczaltowanego-podatku-dochodowego-w-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260708,wykazanie-zryczaltowanego-podatku-dochodowego-w-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260706,wyplata-dywidendy-obowiazki-platnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260706,wyplata-dywidendy-obowiazki-platnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260706,wyplata-dywidendy-obowiazki-platnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257702,wysokosc-odpisu-amortyzacyjnego-gdy-w-trakcie-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257702,wysokosc-odpisu-amortyzacyjnego-gdy-w-trakcie-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257702,wysokosc-odpisu-amortyzacyjnego-gdy-w-trakcie-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261070,zaliczenie-do-kosztow-nieterminowej-wplaty-drugiej-raty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261070,zaliczenie-do-kosztow-nieterminowej-wplaty-drugiej-raty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5797,261070,zaliczenie-do-kosztow-nieterminowej-wplaty-drugiej-raty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253125,zaliczka-na-poczet-ceny-sprzedazy-nieruchomosci-nie-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253125,zaliczka-na-poczet-ceny-sprzedazy-nieruchomosci-nie-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253125,zaliczka-na-poczet-ceny-sprzedazy-nieruchomosci-nie-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249445,zaliczki-cit-oplacane-wedlug-uproszczonych-zasad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249445,zaliczki-cit-oplacane-wedlug-uproszczonych-zasad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5514,249445,zaliczki-cit-oplacane-wedlug-uproszczonych-zasad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258941,zaliczki-pit-w-kwocie-nieprzewyzszajacej-1000-zl-u-podatnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258941,zaliczki-pit-w-kwocie-nieprzewyzszajacej-1000-zl-u-podatnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258941,zaliczki-pit-w-kwocie-nieprzewyzszajacej-1000-zl-u-podatnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262054,zaliczkowa-wyplata-wynagrodzenia-zleceniobiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262054,zaliczkowa-wyplata-wynagrodzenia-zleceniobiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262054,zaliczkowa-wyplata-wynagrodzenia-zleceniobiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258942,zapomoga-pieniezna-z-zakladowego-funduszu-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258942,zapomoga-pieniezna-z-zakladowego-funduszu-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258942,zapomoga-pieniezna-z-zakladowego-funduszu-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262050,zastosowanie-wlasciwej-stawki-podatku-do-obliczenia-firmowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262050,zastosowanie-wlasciwej-stawki-podatku-do-obliczenia-firmowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5821,262050,zastosowanie-wlasciwej-stawki-podatku-do-obliczenia-firmowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257699,zawiadomienie-o-zaplacie-naleznosci-na-rachunek-spoza-bialej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257699,zawiadomienie-o-zaplacie-naleznosci-na-rachunek-spoza-bialej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257699,zawiadomienie-o-zaplacie-naleznosci-na-rachunek-spoza-bialej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252600,zawiadomienie-o-zmianie-roku-podatkowego-w-cit-8.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252600,zawiadomienie-o-zmianie-roku-podatkowego-w-cit-8.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252600,zawiadomienie-o-zmianie-roku-podatkowego-w-cit-8.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253980,zmiana-formy-opodatkowania-w-ciagu-roku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253980,zmiana-formy-opodatkowania-w-ciagu-roku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253980,zmiana-formy-opodatkowania-w-ciagu-roku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253121,zmiana-wysokosci-wynagrodzenia-za-usluge-a-moment-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253121,zmiana-wysokosci-wynagrodzenia-za-usluge-a-moment-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5613,253121,zmiana-wysokosci-wynagrodzenia-za-usluge-a-moment-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258939,zwolnienie-kontrahenta-z-dlugu-skutki-podatkowe-u-wierzyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258939,zwolnienie-kontrahenta-z-dlugu-skutki-podatkowe-u-wierzyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5744,258939,zwolnienie-kontrahenta-z-dlugu-skutki-podatkowe-u-wierzyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5647,254624,zwolnienie-z-cit-dochodu-w-postaci-darowizn-otrzymanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5647,254624,zwolnienie-z-cit-dochodu-w-postaci-darowizn-otrzymanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5647,254624,zwolnienie-z-cit-dochodu-w-postaci-darowizn-otrzymanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257910,zwolnienie-z-dlugu-kwalifikacja-do-zrodla-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257910,zwolnienie-z-dlugu-kwalifikacja-do-zrodla-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5718,257910,zwolnienie-z-dlugu-kwalifikacja-do-zrodla-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250783,terminarz-podatnika-i-platnika-luty-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250783,terminarz-podatnika-i-platnika-luty-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5553,250783,terminarz-podatnika-i-platnika-luty-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251519,terminarz-podatnika-i-platnika-marzec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251519,terminarz-podatnika-i-platnika-marzec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5574,251519,terminarz-podatnika-i-platnika-marzec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252606,terminarz-podatnika-i-platnika-kwiecien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252606,terminarz-podatnika-i-platnika-kwiecien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5598,252606,terminarz-podatnika-i-platnika-kwiecien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253982,terminarz-podatnika-i-platnika-maj-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253982,terminarz-podatnika-i-platnika-maj-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5628,253982,terminarz-podatnika-i-platnika-maj-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255447,terminarz-podatnika-i-platnika-czerwiec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255447,terminarz-podatnika-i-platnika-czerwiec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5663,255447,terminarz-podatnika-i-platnika-czerwiec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256541,terminarz-podatnika-i-platnika-lipiec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256541,terminarz-podatnika-i-platnika-lipiec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5684,256541,terminarz-podatnika-i-platnika-lipiec-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257703,terminarz-podatnika-i-platnika-sierpien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257703,terminarz-podatnika-i-platnika-sierpien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5714,257703,terminarz-podatnika-i-platnika-sierpien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5734,258732,terminarz-podatnika-i-platnika-wrzesien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5734,258732,terminarz-podatnika-i-platnika-wrzesien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5734,258732,terminarz-podatnika-i-platnika-wrzesien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5757,259786,terminarz-podatnika-i-platnika-pazdziernik-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5757,259786,terminarz-podatnika-i-platnika-pazdziernik-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5757,259786,terminarz-podatnika-i-platnika-pazdziernik-2020-r.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Przegląd Podatku Dochodowego · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 31 z 31

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

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260710,terminarz-podatnika-i-platnika-listopad-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260710,terminarz-podatnika-i-platnika-listopad-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5784,260710,terminarz-podatnika-i-platnika-listopad-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5809,261650,terminarz-podatnika-i-platnika-grudzien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5809,261650,terminarz-podatnika-i-platnika-grudzien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5809,261650,terminarz-podatnika-i-platnika-grudzien-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262675,terminarz-podatnika-i-platnika-styczen-2021-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262675,terminarz-podatnika-i-platnika-styczen-2021-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5831,262675,terminarz-podatnika-i-platnika-styczen-2021-r.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl

