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1. Koniecznie przeczytaj
Do 31 lipca 2020 r. podatnicy PIT powinni przekazać sprawozdanie finansowe za 2019 r. do Szefa KAS

14/4

Do końca czerwca należy złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 r.

11/4

Ewidencja dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

2/6

Ewidencja przychodów i kosztów związanych z COVID-19 w szpitalu jednoimiennym według Min. Fin.

14/4

Forma ewidencji księgowej przy prowadzeniu kilku firm - interpretacja KIS

16/4

Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2019 r., które należy zakończyć w marcu 2020 r. UWAGA! Zmiana terminów

5/4

Kolejne odpowiedzi Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej

12/4

Kolejne przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek - projekt rozporządzenia

19/4

Kursy walut obcych stosowane do wyceny bilansowej

2/4

Nowy termin złożenia do PFRON sprawozdań finansowych w związku z COVID-19

11/4

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r.

20/4

Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych i jawnych w związku z opodatkowaniem CIT w 2021 r.

24/6

Od 1 stycznia 2020 r. więcej jednostek będzie sporządzać sprawozdania finansowe w formie ustrukturyzowanej

1/6

Odpowiedzi MF udzielone w 2019 r. na pytania naszego Wydawnictwa

2/8

Odpowiedź Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej

10/4

Odpowiedź Min. Fin. w kwestii wyboru odpowiedniego wzoru sprawozdania finansowego

10/7

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa w sprawie sprawozdań finansowych SP ZOZ

6/4

Opublikowano rozporządzenie przesuwające termin zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek

20/5

Opublikowano ustawy zmieniające ustawę o rachunkowości

24/5

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020 r.

2/5

Projekty ustaw nowelizujących ustawę o rachunkowości

20/8

Projekt zmian ustawy o rachunkowości, wprowadzający ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych

24/7

Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero w 2021 r.

6/4

Przesunięcie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przez organizacje pożytku publicznego

12/7

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości

19/5

Stanowisko Min. Fin. w kwestii zamknięcia ksiąg, roku obrotowego oraz kontynuacji działalności

15/4

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upływa 30 czerwca 2020 r.

12/6

Termin wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej

18/4

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2020 r.

2/6

Ujęcie zwiększeń stanu magazynowego w JPK_MAG - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa

3/4

Ważne terminy w styczniu 2020 r.

1/4

Wydłużenie pierwszego roku obrotowego w jednostce, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku
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Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji

20/7

Wyjaśnienia Min. Fin. w sprawie przesunięcia terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych

20/6

Wyjaśnienia PFR dotyczące subwencji finansowej

15/6

Zbliżają się terminy zatwierdzenia i złożenia do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.

17/4

Zbliża się termin podpisania umowy z firmą audytorską

18/6

Zmiana sposobu przekazywania sprawozdań finansowych do PFRON

7/4

Zmiany dotyczące sprawozdawczości finansowej wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej

8/4

Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości z dniem 1 stycznia 2020 r.

1/5

2. Rachunkowość finansowa
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów

23/5

Czy amortyzację uwzględnia się w rachunku przepływów pieniężnych?

24/16

Czy prawo do znaku towarowego wykazuje się w bilansie jako inne wartości niematerialne i prawne?

24/14

Dostosowanie do potrzeb jednostki ewidencji szczegółowej na koncie 24

12/12

Forma sporządzania sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej

1/12

Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym

22/4

Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie?

1/13

Jak wycenić i wykazać w sprawozdaniu koszty prac rozwojowych?

Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów

24/10

4/4

Korygowanie błędnych zapisów księgowych

14/5

Leasing finansowy dla celów bilansowych, a operacyjny dla celów podatkowych

16/6

Moment ujęcia w kosztach wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia

23/9

Możliwość sporządzania sprawozdania jednostki mikro lub małej według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

6/6

Należne wkłady do spółki kapitałowej niewniesione do dnia bilansowego

9/6

Naprawy gwarancyjne w księgach rachunkowych sprzedawcy
Nieruchomości zaliczane do inwestycji

7/15
17/10

Odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych uwzględniany przy ustalaniu zmiany stanu produktów

3/11

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2020 r.

7/10

Odpowiedzialność za błędy w przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe

19/6

Ogłaszanie e-sprawozdań finansowych w MSiG UWAGA! Zmiana terminów

2/18

Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych UWAGA! Zmiana terminów

23/7

Poprawianie błędów w sporządzonym sprawozdaniu finansowym
Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego

Postać i forma rocznego sprawozdania finansowego oraz zasady jego podpisywania

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

7/5
23/8

1/7

Str. 3 z 22

Prezentacja w bilansie rezerwy na wynagrodzenie zmienne członka zarządu
Prezentacja w bilansie rozrachunków z tytułu wpłat do PPK

Prezentacja w bilansie wybranych należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych

4/8
22/6

6/9

Przekazanie nieruchomości spółki osobowej na cele osobiste wspólników

9/10

Przekazanie wyrobów w formie darowizny na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19

20/9

Przekazywanie e-sprawozdań finansowych Szefowi KAS UWAGA! Zmiana terminów

2/17

Przychody i koszty finansowe w księgach rachunkowych i rachunku zysków i strat

18/7

Przychody z działalności podstawowej - ujęcie w księgach i rachunku zysków i strat

21/4

Rozliczanie wpłat do PPK w księgach rachunkowych

24/17

Rozliczenie dotacji i sfinansowanych z niej kosztów

22/11

Rozliczenie wyniku finansowego w spółce z o.o.

10/18

Składanie e-sprawozdań finansowych do KRS UWAGA! Zmiana terminów

2/14

Sprawozdanie finansowe sporządzane przy założeniu braku kontynuacji działalności

8/11

Subwencja finansowa z PFR na pokrycie zobowiązań

14/8

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji przez podmiot zewnętrzny

19/9

Termin sporządzenia sprawozdania i harmonogram prac bilansowych UWAGA! Zmiana terminów

23/4

Transakcje z jednostkami powiązanymi

2/19

Udostępnianie sprawozdań finansowych wspólnikom, akcjonariuszom lub członkom spółdzielni

2/13

Ujawnienie w informacji dodatkowej faktu wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki osobowej

9/9

Ujęcie dochodu spółki komandytowej w nocie podatkowej do sprawozdania finansowego spółki z o.o.

9/7

Ujęcie w księgach kosztów poniesionych przez przedsiębiorcę w związku z COVID-19

8/7

Ustalenie i rozliczenie wartości firmy w księgach rachunkowych

Ustalenie wartości nieruchomości inwestycyjnych na potrzeby prezentacji w bilansie
Wartość wykonanych dostaw i usług, niezafakturowanych na dzień bilansowy

14/13

5/6
22/9

Wątpliwości dotyczące odpisania nieuregulowanych rozrachunków

15/15

Wątpliwości dotyczące zawarcia umowy o badanie sprawozdania

22/13

Weryfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów na dzień bilansowy i ich prezentacja w sprawozdaniu

5/11

Wpływ braku możliwości kontynuowania działalności na roczne sprawozdanie finansowe

4/10

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

12/8

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

11/5

Wpływ epidemii COVID-19 na ewidencję księgową i sprawozdawczość finansową

10/11

Wycena akcji na dzień bilansowy w jednostce niestosującej rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych

Wycena na dzień bilansowy rozrachunków w walucie obcej i ujęcie skutków tej wyceny w sprawozdaniu finansowym
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Wypłaty dokonywane w ciągu roku przez wspólników spółki osobowej

9/4

Zasada memoriału w praktyce

13/9

Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów w praktyce

15/9

Zasady przechowywania sprawozdań finansowych

17/6

Zasady sporządzania sprawozdania z działalności UWAGA! Zmiana terminów

3/14

Zatwierdzenie i złożenie do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r.

13/4

Zdarzenia ujawnione po dacie sporządzenia sprawozdania finansowego

23/7

Zdarzenia występujące po dniu bilansowym UWAGA! Zmiana terminów

6/13

3. Rachunkowość w przykładach liczbowych
Aktywa trwałe nabyte do używania przez okres krótszy niż rok

20/20

Dofinansowanie do wypoczynku pracowników i członków ich rodzin ze środków ZFŚS

17/16

Dopłaty do kapitału spółki z o.o.

12/25

Dywidenda wypłacana wspólnikowi w walucie obcej z rachunku walutowego

18/23

Działalność socjalna we własnych obiektach

15/21

Instrumenty finansowe - część III - wycena początkowa aktywów finansowych

7/25

Instrumenty finansowe - część IV - modele wyceny bilansowej według ustawy o rachunkowości

13/15

Instrumenty finansowe - część V - modele wyceny bilansowej według rozporządzenia

16/20

Instrumenty finansowe - klasyfikacja aktywów finansowych według rozporządzenia

22/22

Instrumenty finansowe - część II - ujęcie początkowe

4/14

Instrumenty finansowe - przekwalifikowanie aktywów finansowych według rozporządzenia

23/19

Jak zaksięgować składkę na pracownicze plany kapitałowe na przełomie lat obrotowych?

3/28

Koszty na przełomie lat obrotowych - wybrane operacje dotyczące zakupu usług obcych

Koszty wynagrodzeń pracowników na przełomie dwóch lat obrotowych

24/22

2/25

Księgowe ujęcie należności dochodzonych na drodze sądowej

10/25

Leasing finansowy udokumentowany fakturą oznaczoną "Procedura marży - towary używane"

11/14

Odpisywanie materiałów i towarów w koszty w momencie zakupu

16/14

Opłaty związane z prowadzeniem działalności w formie franczyzy

5/26

Pakiety medyczne dla pracowników

Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnych

20/15

9/23

Reklamacje towarów w księgach rachunkowych nabywcy

23/13

Rozliczanie różnic pomiędzy dowodem PZ a fakturą zakupu

22/17

Rozliczanie w księgach rachunkowych podatku od nieruchomości

5/18

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych powstałych w wyniku spisu z natury zapasów

3/21
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Rozliczenie udziałów posiadanych w spółce w likwidacji

15/26

Rozrachunki ze wspólnikami w księgach rachunkowych spółek osobowych

19/12

Skutki zdarzeń losowych w ewidencji bilansowej

17/22

Sprzedaż bonów na towary lub usługi oraz ich późniejsza realizacja

1/24

Sprzedaż towarów kontrahentowi z Unii Europejskiej w ramach WDT

14/24

Sprzedaż towarów przez internet na rzecz osób fizycznych

9/16

Towary niepełnowartościowe w księgach jednostki handlowej

8/22

Ulga w zakresie podatku od nieruchomości wynikająca z tarczy antykryzysowej

Wybrane operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych

12/20

6/18

Wybrane operacje na koncie pozostałych rozliczeń międzyokresowych

21/13

Wyjście z kręgu kosztów wynagrodzeń związanych z budową środka trwałego

10/30

Wyroby przekazane w formie darowizny

4/18

Zakup aktywów na licytacji komorniczej

11/17

Zakup środka trwałego poprzedzony zaliczką

18/16

Zakup środka trwałego zabezpieczony instrumentem pochodnym

21/18

Zapasy towarów w jednostce prowadzącej sprzedaż detaliczną

13/25

Zapłata należności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności

7/20

Zobowiązania spółki z o.o. z tytułu wyemitowanych obligacji

5/23

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 - księgowanie listy płac

14/18

Zwrot kwot wydatkowanych na zakup kasy on-line

1/21

Zwrot zaliczki w walucie obcej, w sytuacji gdy transakcja nie doszła do skutku

8/18

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Amortyzacja środków trwałych w trakcie zawieszenia działalności w związku z epidemią

10/35

Czy wydatki na uzyskanie certyfikatu ISO zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?

16/35

Dofinansowanie otrzymane z PFRON do kosztów zakupu środka transportu dla pracowników niepełnosprawnych

23/31

Dotacja na remont, nabycie lub wytworzenie środka trwałego w księgach i sprawozdaniu finansowym

3/33

Elektroniczny system sygnalizacji włamania i napadu stanowiący samodzielny środek trwały

17/33

Etapy likwidacji uszkodzonego środka trwałego - checklista

22/32

Ewidencja księgowa zakupu gruntu zaliczonego do środków trwałych

17/30

Inwentaryzacja środków trwałych przeprowadzona na inny dzień niż dzień bilansowy

5/31

Jednorazowa amortyzacja niskocennego środka trwałego

6/26

Konto stosowane do rozliczenia zakupu środków trwałych

13/37

Korekta amortyzacji dokonanej po sprzedaży środka trwałego
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Korekta wartości początkowej na skutek błędu z lat ubiegłych
Koszty, których nie zalicza się do wartości początkowej środka trwałego

8/32
21/24

Koszty podróży służbowych związane z zakupem środka trwałego

6/27

Koszty remontu przeprowadzonego we własnym zakresie przed przyjęciem środka trwałego do używania

4/22

Koszty transportu środka trwałego poniesione w związku ze zmianą miejsca jego użytkowania

9/27

Koszty utrzymania i zabezpieczenia budowy środka trwałego, przejściowo wstrzymanej w związku z COVID-19

10/34

Koszty zabiegów pielęgnacyjnych przeprowadzonych przed oddaniem środka trwałego do używania

19/21

Kwalifikacja nabytego prawa użytkowania wieczystego gruntu do odpowiedniej grupy aktywów trwałych

5/32

Kwalifikacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w księgach rachunkowych

19/20

Likwidacja środka trwałego przeprowadzona przez firmę zewnętrzną

21/30

Likwidacja środka trwałego ze względu na jego zły stan techniczny
Lista kontrolna pomocna przy ujęciu w księgach środków trwałych w budowie - checklista

Lista kontrolna zapisów związanych z wpłatą i rozliczeniem zaliczki na zakup środka trwałego - checklista

1/30
16/28

9/30

Lista warunków, których spełnienie pozwala uznać składnik majątku za środek trwały - checklista

19/18

Materiały otrzymane nieodpłatnie i przekazane do zużycia przy budowie środka trwałego

18/31

Moment przyjęcia do używania środka trwałego budowanego etapami

23/27

Moment przyjęcia do używania środka trwałego i jego późniejsza naprawa

24/29

Moment uznania środka trwałego za kompletny i zdatny do użytkowania

21/28

Możliwość objęcia jednorazową amortyzacją składnika majątku o wartości równej 10.000 zł

13/32

Możliwość zastosowania amortyzacji degresywnej w odniesieniu do przedmiotu leasingu finansowego

14/35

Możliwość zmiany wartości początkowej środka trwałego ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy

1/32

Nabycie wynajmowanego środka trwałego, w którym wcześniej dokonano ulepszenia

22/34

Niedobór środka trwałego uznany za zawiniony

16/30

Nieodpłatne otrzymanie niskocennego składnika majątku trwałego

15/34

Nieużywane czasowo środki trwałe w ewidencji księgowej

18/30

Okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego i jego wartość końcowa

17/29

Prawo wieczystego użytkowania gruntu według przepisów krajowych i międzynarodowych

16/32

Prezentacja w bilansie nakładów na ulepszenie środka trwałego

6/24

Produkty gotowe wytworzone i sprzedane przed przyjęciem środka trwałego do używania

23/29

Przekazanie materiałów odpisanych w koszty bezpośrednio po zakupie na budowę środka trwałego

23/26

Przeznaczenie kapitału zapasowego na zakup środków trwałych

18/29

Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb

11/26

Refundacja kosztów poniesionych na adaptację salonu sprzedaży

12/35
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Rejestracja prawa do znaku towarowego wytworzonego we własnym zakresie oraz sprzedaż tego prawa

9/28

Remont środka trwałego przeprowadzony przed oddaniem do używania

21/26

Rozdzielenie prac remontowych od modernizacyjnych w celu ujęcia w księgach rachunkowych

16/34

Rozliczanie w księgach rachunkowych kosztów prac rozwojowych
Rozliczenie kosztów usług projektowych i wykonania map związanych z budową dwóch obiektów

Rozliczenie odzysków powstałych z likwidacji środka trwałego

8/30
20/24

2/38

Rozliczenie prowizji od kredytu na finansowanie działalności podstawowej oraz zakup środka trwałego

13/36

Rozliczenie w księgach rachunkowych zakupu kilku nieruchomości

10/37

Rozwiązanie umowy leasingu finansowego w związku z kasacją przedmiotu leasingu

13/34

Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej niskocennych środków trwałych tego samego rodzaju

15/31

Skutki bilansowe przedłużenia gwarancji środka trwałego

20/28

Skutki trwałego zaniechania budowy środka trwałego na dzień bilansowy

24/30

Sprzedaż środka trwałego, którego zakup został sfinansowany z dotacji

14/34

Środki trwałe sfinansowane z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych w uczelni niepublicznej

4/25

Trwałe wyłączenie środka trwałego z użytkowania

11/25

Ujawnienie środka trwałego podczas przeprowadzonej inwentaryzacji

18/35

Ujęcie w nocie podatkowej amortyzacji przedmiotu leasingu

11/23

Ujęcie na koncie środków trwałych w budowie wydatków pierwotnie zaksięgowanych w ciężar kosztów
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego nabytego za złotówkę

Uwzględnienie w wartości początkowej środka trwałego narzutu kosztów pośrednich wydziału pomocniczego
Wniesienie do spółki z o.o. aportu w postaci nieruchomości obciążonej hipoteką

Wpłaty dokonywane na zakup lokalu mieszkalnego przeznaczonego na działalność gospodarczą
Wprowadzenie do polityki rachunkowości zapisu dotyczącego niskocennych środków trwałych

9/29
12/31

5/30
11/28

2/34
20/25

Wycena gruntu w celu jego sprzedaży wraz z udzielonymi zezwoleniami i projektem

9/32

Wycena gruntu w zależności od jego aktualnego przeznaczenia

8/28

Wydatki na oprogramowanie przeznaczone do świadczenia usług własnych oraz wielokrotnej sprzedaży

12/33

Wydatki poniesione na instalację klimatyzacyjną wbudowaną w konstrukcję budynku

14/32

Wydatki poniesione na modyfikację programu komputerowego przeprowadzoną przez firmę zewnętrzną

1/33

Wydatki związane z załadunkiem sprzedawanego środka trwałego

4/23

Wymiana monitora w zamortyzowanym zestawie komputerowym

8/27

Wymiana wadliwego środka trwałego na nowy w okresie gwarancji

6/24

Wymiana zużytej części w maszynie produkcyjnej - remont czy ulepszenie środka trwałego?

18/33

Wznowienie odpisów amortyzacyjnych po ulepszeniu całkowicie umorzonego środka trwałego

10/37
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Zakup licencji na program komputerowy używany w firmie

24/28

Zakup środków trwałych ze zwolnień podatkowych w ZPChr

22/35

Zasady amortyzacji środka trwałego w leasingu finansowym

10/36

Zmiany wartości początkowej środka trwałego

7/32

Zwrot do sprzedawcy w ramach reklamacji środka trwałego częściowo zamortyzowanego

19/19

Zwrot finansującemu po zakończeniu umowy przedmiotu leasingu stanowiącego środek trwały

15/30

Zysk ze sprzedaży wartości niematerialnej prawnej w księgach i sprawozdaniu finansowym

2/39

5. Rachunkowość krok po kroku
Przekazanie w drodze darowizny laptopa figurującego w ewidencji środków trwałych

10/39

Przykłady wypełniania druków - dowód MM

12/37

Przykłady wypełniania druków - kompensata jednostronna i kompensata umowna
Przykłady wypełniania druków - protokół fizycznej likwidacji środka trwałego

8/34
11/30

Przykłady wypełniania druków - wniesienie prywatnego majątku do własnej firmy

7/39

Przykłady wypełniania druków - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

9/33

Przykłady wypełniania druków - zmiany wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

2/41

Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - koszty prac rozwojowych oraz wartość firmy

5/34

Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - wykaz zobowiązań warunkowych

6/29

Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - odpisy aktualizujące wartość środków trwałych i zapasów

3/39

Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

1/34

Przykłady wypełniania informacji dodatkowej - zmiana stanów kapitałów (funduszy)

4/28

Samochód osobowy w firmie - ewidencja księgowa wydatków eksploatacyjnych objętych limitem podatkowym

14/37

Samochód osobowy w firmie - ewidencja księgowa zakupu opon zimowych

22/38

Samochód osobowy w firmie - koszty ubezpieczenia samochodu osobowego

19/23

Samochód osobowy w firmie - naprawa powypadkowa i otrzymane odszkodowanie

24/32

Samochód osobowy w firmie - opłaty podstawowe w leasingu operacyjnym

13/39

Samochód osobowy w firmie - rozliczenie zakupu samochodu o wartości powyżej 150.000 zł

18/36

Samochód osobowy w firmie - samochody służbowe używane przez pracowników do celów prywatnych

21/32

Samochód osobowy w firmie - używanie prywatnego auta w jazdach lokalnych

17/34

Samochód osobowy w firmie - używanie prywatnego auta w podróży służbowej

16/36

Samochód osobowy w firmie - używanie prywatnego samochodu właściciela w działalności gospodarczej

20/29

Samochód osobowy w firmie - wydatki poniesione przed przyjęciem pojazdu do ewidencji środków trwałych

23/34

Samochód osobowy w firmie - zakup dodatkowego wyposażenia

15/36
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6. Rachunkowość budżetowa
Dochody należne gminie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

2/49

Dofinansowanie otrzymane przez samorządową instytucję kultury w ramach programu "Kultura w sieci"

21/38

Dokumentowanie i księgowanie usług wykonanych przez zakład budżetowy na własne potrzeby

10/44

Faktura korygująca zmniejszająca koszty roku ubiegłego

20/37

Forma przekazania sprawozdania finansowego SP ZOZ radzie społecznej oraz organowi tworzącemu

5/40

Inne świadczenia finansowane z budżetu i pozostałe obciążenia w rachunku zysków i strat urzędu jst

4/38

Inwentaryzacja zaległości i nadpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych, stanowiących dochody gminy

22/43

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup pieczątek

18/44

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup środków do dezynfekcji

8/44

Klasyfikacja opłat za wydanie decyzji o warunkach zabudowy

17/41

Klasyfikacja wydatków na zakup okularów wychowankowi placówki opiekuńczo-wychowawczej

22/44

Koszty bieżącej konserwacji eksponatów muzealnych

15/44

Koszty pogrzebu osoby bezdomnej w księgach ośrodka pomocy społecznej

12/44

Koszty prenumeraty czasopism dotyczące przyszłego roku w księgach i sprawozdaniu Rb-30S

4/36

Koszty upomnienia nałożone na rodziców w związku z niespełnianiem obowiązku szkolnego dziecka

19/29

Koszty wymiany wodomierzy w księgach samorządowego zakładu budżetowego

17/40

Koszty zakupu dostępu do ebooków w księgach biblioteki publicznej

7/46

Kwalifikacja budżetowa wydatków na szkolenia bhp pracowników

21/39

Kwalifikacja paragrafowa wydatków na rozbiórkę budynku gminnego

24/40

Obowiązek przekazania sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2019 r. organom podatkowym

3/45

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dochodów budżetowych w rachunku zysków i strat jednostki budżetowej

6/38

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wydatków w samorządowej jednostce budżetowej

14/42

Odsetki przypisane, ale niezapłacone do dnia bilansowego w jednostce budżetowej

1/40

Opłaty celne poniesione przy zakupie środka trwałego w księgach instytucji kultury

14/44

Opłaty pobierane przez szkołę za wydanie legitymacji służbowych nauczycielom

7/44

Organ dokonujący wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego SP ZOZ

20/36

Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury

12/44

Podlegające zwrotowi środki dotacji przedmiotowej w księgach i sprawozdaniu Rb-30S

5/42

Podział zysku netto w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

9/43

Pokrycie straty instytucji kultury funduszem rezerwowym lub funduszem instytucji kultury

10/45

Potrącenie nierozliczonej kwoty zaliczki z wynagrodzenia pracownika samorządowego zakładu budżetowego

21/36

Prezentacja w bilansie środków pieniężnych podopiecznych, przechowywanych na rachunku bankowym DPS

23/38
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Prezentacja pożyczki otrzymanej od organizatora w bilansie instytucji kultury

1/39

Prezentacja w bilansie instytucji kultury płatności otrzymanych z góry za zajęcia, warsztaty i spektakle

7/46

Produkcja filmu sfinansowanego dotacją celową w instytucji kultury

24/37

Przekształcenie miejskiego ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych

23/39

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności w instytucji kultury

4/34

Przyznane odszkodowanie i koszty naprawy uszkodzonej przepompowni w księgach zakładu budżetowego

12/42

Refundacja kosztów poniesionych w ramach programu informatyzacji w ochronie zdrowia

19/31

Refundacja kosztów szkolenia w księgach samorządowego zakładu budżetowego

17/42

Roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury

5/40

Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników

22/42

Rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste gruntu w księgach urzędu jednostki samorządu terytorialnego

11/37

Różnice groszowe pomiędzy listą płac a składkami ZUS wynikającymi z deklaracji DRA

16/45

Skład komisji inwentaryzacyjnej w jednostce obsługiwanej przez CUW

20/33

Skutki nałożenia grzywny w celu przymuszenia w księgach Komendy Powiatowej PSP

2/46

Środki pieniężne otrzymane na przeciwdziałanie COVID-19 w księgach szpitala

10/43

Środki z funduszu solidarnościowego na opiekę wytchnieniową w jednostce samorządu terytorialnego

13/46

Ujawnienie w nocie podatkowej dotacji otrzymanej przez instytucję kultury
Ujęcie dochodów uzyskiwanych z opłaty targowej w księgach rachunkowych urzędu miasta

Ujęcie otrzymanej dywidendy w księgach urzędu gminy

9/39
16/42

8/45

Ujęcie skutków skorzystania z tarczy antykryzysowej w księgach jednostek budżetowych według Min. Fin.

13/45

Ujęcie w księgach wpływów z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

11/39

Ujęcie zwolnienia z podatku od nieruchomości w księgach urzędu gminy

15/42

Ustalenie wartości pozyskanych nieodpłatnie materiałów medycznych

11/36

Wartość środków własnych zarezerwowanych na inwestycje w bilansie zakładu budżetowego

3/45

Wpłacone przez najemców lokali kaucje a sprawozdanie Rb-Z samorządowej instytucji kultury

23/40

Wpłaty dokonywane przez rodziców za zniszczone podręczniki w publicznej szkole podstawowej

13/47

Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych w księgach zakładu budżetowego
Wydatki na modernizację pracowni rentgenowskiej w księgach szpitala

Wydatki na rozbudowę istniejących środków trwałych w księgach jednostki budżetowej
Wydatki na zakup i montaż aparatu RTG oraz na adaptację pomieszczenia, w którym zostanie zainstalowany

3/46
14/45

1/37
24/39

Wydłużenie terminów dotyczących sprawozdawczości finansowej jednostek sektora finansów publicznych

8/41

Wydłużenie terminów przekazywania sprawozdań budżetowych w ramach tarczy antykryzysowej

9/38

Wyksięgowanie rezerwy utworzonej na sfinansowanie inwestycji ze środków własnych zakładu budżetowego

6/37
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Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w instytucji kultury

18/40

Wynagrodzenie tłumacza przysięgłego wypłacone na podstawie umowy o dzieło

16/43

Wyodrębnianie w księgach SP ZOZ kosztów związanych z epidemią COVID-19

11/36

Zakup artykułów spożywczych na drobne poczęstunki serwowane kontrahentom zakładu budżetowego

6/35

Zakup przyłbic i kombinezonów dla pracowników i wolontariuszy domu pomocy społecznej

12/40

Zakup środka trwałego sfinansowany ze środków własnych samorządowego zakładu budżetowego

18/42

Zakup termometru bezdotykowego w jednostce oświatowej w związku z zapobieganiem COVID-19

19/29

Zapomogi na wyprawki szkolne dla dzieci pracowników zakładu budżetowego wypłacone ze środków ZFŚS

20/34

Zasądzony od pacjenta zwrot wypłaconego odszkodowania w księgach rachunkowych SP ZOZ

23/41

Zmiana nazwy jednostki a roczne sprawozdanie finansowe

18/40

Zwrot zasiłku stałego na rachunek OPS w związku z przyznaniem świadczeniobiorcy emerytury

15/44

7. Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości
Aktualizacja wartości pożyczki wycenianej w skorygowanej cenie nabycia według KSR nr 4

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów według KSR nr 6
Części składowe środka trwałego według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11

MSSF 16 "LEASING" - część V - ujęcie i wycena początkowa aktywów z tytułu praw do użytkowania

17/49

2/50
11/41

3/49

MSSF 16 "Leasing" - część IX - zmiany umów leasingowych

20/43

MSSF 16 "Leasing" - część VII - wycena aktywów z tytułu praw do użytkowania i zobowiązań leasingowych

12/46

MSSF 16 "Leasing" - część VIII - zmiany założeń i przepływów umownych w umowach leasingowych

15/49

MSSF 16 "Leasing" - część VI - ujęcie i wycena początkowa zobowiązania leasingowego

6/46

MSSF 16 "Leasing" - część X - zmniejszenie zakresu leasingu

21/44

Niskocenne środki trwałe w ewidencji księgowej według KSR nr 11

10/51

Odpisy aktualizujące według MSSF - zapasy

23/45

Procedura ustalania odpisu aktualizującego według KSR nr 4

24/46

Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia produkcji w toku według KSR nr 13

13/50

Uproszczenia przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów według KSR nr 13

5/47

Ustalanie stopnia zaawansowania umowy budowlanej według KSR nr 3

9/45

Wartości szacunkowe w księgach i sprawozdaniu finansowym według KSR nr 7

7/47

Wycena produktów, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztu wytworzenia - KSR nr 13

Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych według KSR nr 11

19/41

4/43

8. Rachunkowość podatkowa
Aport do spółki osobowej w ujęciu bilansowym i podatkowym

23/42

Bilansowe i podatkowe skutki wywłaszczenia nieruchomości na cele drogowe

21/40
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Danina solidarnościowa wspólników opłacona z konta prowadzonego na potrzeby spółki

5/44

Dofinansowanie z FP części kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w związku z COVID-19

14/46

Dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii w ujęciu bilansowym i podatkowym

22/45

Miesięczne opłaty z tytułu czynszu ustalonego w umowie leasingu operacyjnego

4/39

Należności objęte odpisem aktualizującym w ujęciu bilansowym i podatkowym

18/45

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19

20/38

Podróże służbowe pracowników w ujęciu bilansowym i podatkowym

19/32

Przychody z zysków kapitałowych i koszty z nimi związane w księgach rachunkowych

1/42

Rozliczenie faktury z polskim VAT, wystawionej kontrahentowi z UE

15/46

Rozliczenie różnic kursowych powstałych przy zapłacie zobowiązania za środek trwały

16/46

Rozliczenie straty w spółce kapitałowej

24/41

Składnik majątku nabyty z zamiarem wykorzystywania przez okres krótszy niż rok

6/40

Ulga na złe długi w zakresie podatku dochodowego i VAT w księgach wierzyciela

8/46

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z COVID-19 w ujęciu bilansowym i podatkowym

10/46

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w związku z epidemią

17/45

9. Odpowiadamy na pytania
Badanie sprawozdania finansowego spółki akcyjnej sporządzonego za pierwszy rok działalności

Częstotliwość sporządzania oraz forma przechowywania zestawień obrotów i sald UWAGA! Zmiana terminów
Czy całkowicie zamortyzowany samochód osobowy powinien pozostać w ewidencji środków trwałych?

Czy dopłaty do cen towarów zalicza się do przychodów podstawowej działalności operacyjnej?

24/61

6/59
19/50

5/54

Czy dotację na zakup gruntu można zaliczyć do przychodów w momencie jej otrzymania?

15/58

Czy gwarancję bankową uzyskaną w celu zabezpieczenia wykonania umowy należy ująć w księgach?

11/49

Czy jest możliwe sporządzenie sprawozdania w walucie obcej?

23/51

Czy konieczne jest umieszczanie dekretu na fakturach?

19/51

Czy można odpisać w koszty i przychody drobne kwoty nieprzedawnionych należności i zobowiązań?

21/50

Czy można poprawić sporządzone już sprawozdanie finansowe?

8/50

Czy można udostępnić zespołom spisowym dane z wydruków magazynowych?

18/54

Czy można zaliczyć jednorazowo w koszty wstępną opłatę leasingową?

20/48

Czy można zrezygnować z amortyzacji bilansowej prawa użytkowania wieczystego gruntu?

23/49

Czy nakłady poniesione na ulepszenie środka trwałego można zaliczyć do kosztów bieżącej działalności?

17/54

Czy należało powiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.?

16/50

Czynsz otrzymany z góry za dwa lata, ujęty w księgach jako rozliczenia międzyokresowe przychodów

3/60

Czy prokurent może złożyć w KRS skany uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego?

9/52
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Czy prowadząc działalność handlowo-usługową można stosować uproszczoną ewidencję zapasów?

1/49

Czy przedłużenie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego dotyczy spółki komandytowej?

14/50

Czy saldo Ma konta "Środki pieniężne w drodze" wykazać w pasywach bilansu jako zobowiązania?

3/58

Czy skutki epidemii są zdarzeniami wymagającymi korekt w sporządzonym sprawozdaniu finansowym?

13/54

Czy spółka z o.o. może przeznaczyć zysk na kapitał zapasowy, a następnie na wypłatę dywidendy?

14/51

Czy spółka cywilna ma obowiązek przekazania rocznego sprawozdania do Szefa KAS?

12/54

Czy spółka z o.o. wykazuje w rachunku zysków i strat kwotę zysku otrzymaną od spółki komandytowej?
Czy sprawozdanie z dobrowolnego badania sprawozdania finansowego należy złożyć do KRS?

Czy w potwierdzeniach sald na 30 listopada 2019 r. należało ująć faktury wystawione w grudniu, a dotyczące listopada?
Czy wszystkie bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazuje się jako rezerwy?

Czy wydatki na domenę i stronę internetową zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych?
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym przy przejściu z ksiąg podatkowych na księgi rachunkowe

7/52
14/55

2/59
10/57

7/52
18/60

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki przekształconej

7/58

Darowizna pieniężna przekazana przez fundację na cele społecznie użyteczne

5/61

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wypłacany pracownikom w związku z COVID-19 w księgach rachunkowych pracodawcy

9/56

Do kiedy w związku z epidemią można sporządzić sprawozdanie za rok obrotowy inny niż kalendarzowy?

16/50

Dokument będący podstawą ujęcia w księgach fizycznej likwidacji towarów nieprzydatnych gospodarczo

1/58

Dostawa niefakturowana poprzedzona przedpłatą

20/60

Dowód potwierdzający likwidację dokumentów księgowych

13/61

Dyskonto faktoringowe w księgach i rachunku zysków i strat wierzyciela

11/61

Faktoring niepełny w księgach rachunkowych faktora
Faktoring z regresem w księgach rachunkowych faktoranta

1/61
22/59

Forma i zakres sprawozdania finansowego kasy zapomogowo-pożyczkowej

8/60

Gdzie przekazać roczne sprawozdanie finansowe fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej?

4/50

Gdzie w bilansie wykazać saldo powstałe w wyniku korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi?

10/58

Informacja o niesporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

10/69

Inwentaryzacja zapasów materiałów znajdujących się w strzeżonych składowiskach

19/59

Jaką część należności wykazać w bilansie jako należność długoterminową?

4/48

Jakich należności dotyczy obowiązek inwentaryzacji drogą uzyskania potwierdzenia sald?

16/49

Jakie koszty zalicza się do kosztów sprzedaży?

17/53

Jakie środki wykazać w rachunku przepływów pieniężnych w pozycji "o ograniczonej możliwości dysponowania"?

23/50

Jakie świadczenia emerytalne wykazuje się w pozycji B.VI porównawczego rachunku zysków i strat?

22/50

Jakim dokumentem zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe w spółce komandytowej?

19/49
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Jak powinna przebiegać ewidencja księgowa sprzedaży udziałów?

Jak rozliczyć środki pieniężne pobrane przez udziałowca spółki z o.o.?
Jak rozliczyć umorzenie i zwrot składek ZUS za marzec 2020 r. w związku z COVID-19?

11/50

9/51
15/57

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych kompletowanie wyrobów z towarami w celu sprzedaży?

6/54

Jak ująć w księgach organizatora przetargu kwotę wadium zwróconą uczestnikowi wraz z odsetkami?

6/55

Jak ująć w księgach rachunkowych ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Jak ująć w księgach rachunkowych i bilansie otrzymane zaliczki na towary i usługi?
Jak ująć w księgach rachunkowych notę obciążeniową wystawioną kontrahentowi z tytułu kary umownej?

Jak ująć w księgach rachunkowych zmianę przeznaczenia towarów?

10/56

7/51
21/50

9/51

Jak ująć w księgach spółki z o.o. objęcie udziałów w spółce komandytowej w zamian za wkład rzeczowy?

15/57

Jak ująć w księgach wspólnika wpłatę środków dokonaną na pokrycie straty spółki komandytowej?

18/61

Jak ustalić saldo konta 86 "Wynik finansowy" na koniec roku?

20/50

Jak ustalić średnioroczne zatrudnienie dla potrzeb określenia obowiązku badania sprawozdania finansowego?

13/55

Jak wycenić na dzień bilansowy akcje własne nabyte w celu ich umorzenia?

7/53

Jak wykazać kwotę podatku dochodowego w rachunku zysków i strat?

20/49

Jak wykazać w bilansie otrzymaną zaliczkę na WDT?

24/54

Jak wykazać w bilansie spółki z o.o. podwyższenie kapitału zakładowego?

14/52

Jak wykazać w rachunku zysków i strat różnice kursowe?

7/53

Jak zaksięgować kaucję zwrotną otrzymaną z tytułu najmu mieszkania?

8/50

Jak zaksięgować licencję na aktualizację programów komputerowych wykupioną na dwanaście miesięcy?

5/53

Jak zaksięgować odsetki od kredytu częściowo przeznaczonego na budowę środka trwałego?

4/48

Jak zaksięgować przekazanie środków pieniężnych pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi?

2/59

Jak zaksięgować w spółce kapitałowej wydatki na ubezpieczenie OC członka zarządu?

15/59

Jak zaksięgować wydatki na zorganizowanie posiedzenia rady nadzorczej?

12/54

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o niskiej wartości

17/66

Jednostki zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych w formie ustrukturyzowanej UWAGA! Zmiana terminów
Kiedy dochodzi do trwałej utraty wartości aktywów uzasadniającej dokonanie odpisu aktualizującego?

Kiedy należy dokonać ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych? UWAGA! Zmiana terminów

4/51
14/52

3/58

Kiedy przekształcenie retrospektywne danych porównawczych jest praktycznie niewykonalne?

17/53

Kiedy upływa termin złożenia do ogłoszenia w MSiG sprawozdania finansowego za 2019 r.?

18/53

Kiedy zaksięgować przychód bilansowy z tytułu otrzymania dywidendy?

12/55

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

21/55

Konsekwencje prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez koło gospodyń wiejskich
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Konwersja pożyczki otrzymanej od udziałowca na dopłaty wnoszone w celu pokrycia straty

Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela

17/60

2/69

Korekta błędu popełnionego w latach poprzednich, polegającego na rozliczeniu dotacji w zawyżonej kwocie

19/64

Korekta kosztu sprzedanych towarów w związku z ich zwrotem przez nabywcę

23/58

Korekta odpisu aktualizującego wartość należności objętych ubezpieczeniem

19/52

Korekta przychodów ze sprzedaży towarów za rok poprzedni, wynikająca z zastosowania błędnej ceny

16/53

Koszty badań laboratoryjnych nowych wyrobów zleconych firmie zewnętrznej

4/63

Koszty poniesione na utrzymanie dzierżawionej nieruchomości, sfinansowane z dotacji

2/73

Koszty poniesione na sfinansowanie pracownikom testów na koronawirusa

18/57

Koszty przygotowania nowej produkcji, której uruchomienie przesunięto w związku z pandemią

23/63

Koszty wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w okresie epidemii COVID-19

10/59

Koszty zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym w postaci przeglądów gaśnic i hydrantów

7/59

Koszty zagospodarowania terenu wokół budynków zarządzanych przez spółdzielnię mieszkaniową

22/65

Koszty związane z wykonaniem części procesu produkcyjnego przez podwykonawcę

6/63

Księgowe ujęcie wynagrodzeń chorobowych za czas przebywania na kwarantannie

10/58

Kto jest odpowiedzialny za opracowanie polityki rachunkowości?

18/55

Kto podejmuje decyzję w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania w spółce z o.o.?

20/48

Które spółki jawne mają obowiązek sporządzać sprawozdanie z działalności?

19/50

Kwalifikacja nieruchomości przeznaczonej częściowo na wynajem do właściwej grupy aktywów trwałych

21/61

Kwalifikacja prawna umowy o sporządzenie sprawozdań finansowych zawartej przez biuro rachunkowe

6/57

Kwalifikacja przychodów z dzierżawy gruntów rolnych dla celów bilansowych i podatkowych

19/56

Kwota dofinansowania do wynagrodzeń i składek ZUS otrzymana w związku z COVID-19

19/58

Lista kontrolna czynności podlegających sprawdzeniu przy zmianie systemu FK - checklista

13/58

Lista kontrolna pomocna przy kwalifikacji kosztów według miejsca ich powstawania - checklista

11/51

Lista kontrolna zapisów związanych z wpłatami otrzymanymi za pośrednictwem systemu PayU - checklista

18/59

Moment ujęcia rabatu potransakcyjnego w księgach rachunkowych nabywcy

8/64

Moment ujęcia w księgach kosztów usług obcych na podstawie otrzymanego duplikatu faktury

15/68

Moment utworzenia w księgach rachunkowych rezerwy na skutki toczącego się postępowania sądowego

22/52

Moment wyksięgowania niezapłaconych zobowiązań z tytułu dostaw i usług figurujących w księgach rachunkowych

1/57

Możliwość zmiany zasad ewidencji magazynowej zapasów z ilościowo-wartościowej na ilościową

16/55

Na jakim koncie ująć wydatek na zakup gazu do kotłowni?

13/55

Na jakim koncie zaksięgować prowizję od kredytu na realizację inwestycji?
Nagrody przekazywane uczestnikom konkursów przez agencję reklamową
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Na jaki dzień otworzyć księgi rachunkowe spółki rozpoczynającej działalność?

9/50

Na jaki dzień przeprowadzić inwentaryzację gotówki w kasie?

1/48

Na jakie konto rozrachunkowe odnieść potrącenie komornicze z wynagrodzenia pracownika?

6/54

Na jakim koncie księgowym ująć opłaty i prowizje bankowe?

11/50

Na jakim koncie ująć przychód z tytułu kary umownej otrzymany w walucie obcej?

16/51

Na jakim koncie ująć umorzenie mikropożyczki otrzymanej z Funduszu Pracy?

18/53

Na jakim koncie ująć wartość produkcji w toku na dzień bilansowy?

8/52

Najem lokalu rozliczany w księgach rachunkowych jako leasing operacyjny

12/66

Nienależnie otrzymane środki pieniężne, zaliczone na poczet przyszłych dostaw i usług

16/58

Niezgodne saldo zobowiązań a sporządzone sprawozdanie finansowe

8/61

Nota księgowa wystawiona tytułem kary umownej, zakwestionowana przez odbiorcę

15/65

Obowiązek badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej

20/59

Obowiązek badania rocznego sprawozdania finansowego w przypadku emisji obligacji imiennych

8/59

Obowiązek podpisania rocznego sprawozdania finansowego przez osobę sporządzającą

16/52

Obowiązek sporządzania sprawozdania skonsolidowanego po przekształceniu firmy osoby fizycznej w spółkę kapitałową

22/64

Obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki przejmowanej

9/64

Obowiązki sprawozdawcze związane z przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową

16/59

Odmowa podpisania sprawozdania finansowego przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg

15/63

Odniesienie kosztów napraw gwarancyjnych na odpowiednie stanowisko kosztów w zespole 5

14/64

Odniesienie w koszty odsetek za opóźnienie w zapłacie zobowiązań handlowych na podstawie noty odsetkowej
Odpisy aktualizujące wartość należności, z których zapłatą dłużnik zalega

7/60
10/67

Odpowiedzialność za niedostarczenie ksiąg rachunkowych w formie JPK na żądanie urzędu skarbowego

2/64

Odstąpienie od ustalania podatku odroczonego w jednostce, która dotychczas była objęta takim obowiązkiem

4/55

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności objętej odpisem aktualizującym

23/54

Odzyskanie należności odpisanej uprzednio jako nieściągalna

23/60

Opakowania jednorazowego użytku wkalkulowane w cenę sprzedaży produktu

22/56

Opłata recyklingowa pobierana przez sprzedawcę za torby z tworzywa sztucznego na zakupy

13/63

Opłata za dostęp do korzystania z serwisu internetowego

15/63

Opłata za umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym

24/60

Opłaty rezerwacyjne i zaliczki wnoszone na poczet nabycia domów w spółce realizującej przedsięwzięcie deweloperskie

4/59

Organizacja spotkań biznesowych we własnym zakładzie gastronomicznym

6/64

Otrzymane dofinansowanie w związku z COVID-19 a obowiązek badania sprawozdania finansowego

20/52

Otrzymanie dotacji dotyczącej kosztów roku poprzedniego

14/57
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Otrzymanie i wykorzystanie dotacji oświatowej na pokrycie kosztów bieżących w przedszkolu niepublicznym

1/59

Outsourcing produkcji - ujęcie w księgach rachunkowych i prezentacja w rachunku zysków i strat

13/62

Paragon uznany za fakturę uproszczoną jako podstawa dokonania zapisu w księgach rachunkowych

24/56

Plik JPK_KR - kwota operacji w dzienniku dla wyciągów bankowych, raportów kasowych i faktur

24/55

Podatek dochodowy wspólników w księgach rachunkowych spółki osobowej

21/57

Podpisanie sprawozdania finansowego sporządzonego po uwzględnieniu korekt przy zmianie prezesa zarządu

18/62

Podpisywanie sprawozdań finansowych przy zmianie członków zarządu

12/65

Podstawa prawna odniesienia na kapitał (fundusz) własny korekty spowodowanej usunięciem błędów lat ubiegłych

4/58

Podział spółki z o.o. przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

17/63

Po jakim kursie rozlicza się kompensatę umowną dotyczącą rozrachunków w walucie obcej?

22/50

Po jakim kursie wycenić figurujące w księgach na dzień bilansowy zobowiązania wyrażone w walucie obcej?

23/49

Porównanie rzeczywistego kosztu wytworzenia produktów z ich ceną sprzedaży netto

1/53

Prezentacja w nocie podatkowej przychodu z umowy użyczenia

7/55

Prezentacja w bilansie dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za III i IV kwartał 2019 r.

6/62

Prezentacja w bilansie zaliczki na poczet zysku w spółce komandytowej

12/63

Prezentacja w bilansie zaliczki otrzymanej na poczet wykonania usług

2/64

Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów opłat za media, refakturowanych najemcom

11/53

Prezentacja w rachunku zysków i strat kosztów realizacji projektu i otrzymanego dofinansowania

7/62

Prezentacja w sprawozdaniu środków zgromadzonych na rachunku VAT

8/63

Prowadzenie ewidencji rozrachunków poza księgą główną w innym systemie, niż moduł finansowo-księgowy

5/56

Prowizja bankowa od kwoty limitu udzielonego kredytu

Prowizja od kredytu potrącona po nabyciu nieruchomości
Przedmiot leasingu finansowego w ewidencji środków trwałych

Przejęcie leasingu operacyjnego samochodu osobowego na podstawie umowy cesji

11/56

3/62
17/62

2/67

Przekazanie towarów z własnego sklepu na potrzeby remontu

17/65

Przekazanie wyrobów z magazynu ponownie do produkcji i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych

14/58

Przelew środków pieniężnych od kontrahenta tytułem zaliczki na poczet dostawy i jego anulowanie

12/62

Przelew z rachunku VAT na rachunek urzędu skarbowego w celu zapłaty zaliczki na podatek dochodowy

11/58

Przychody i koszty spółki komandytowej w księgach rachunkowych spółki z o.o. będącej jej wspólnikiem

13/65

Przychody i koszty związane z prowadzeniem spraw spółki komandytowej

5/60

Rozliczanie w drodze kompensaty należności w złotówkach oraz zobowiązania w walucie obcej

22/61

Rozliczenia spółki z o.o. z gminą w ramach umowy powierzenia

21/64

Rozliczenie kosztów przerobu handlowego towarów, zleconego firmie zewnętrznej

19/62
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Rozliczenie magazynu materiałów w firmie produkcyjnej

5/57

Rozliczenie na dzień bilansowy konta służącego do ewidencji rozrachunków z właścicielem w firmie osoby fizycznej

4/62

Rozliczenie nadpłaty składek ZUS na koncie płatnika, powstałej w latach ubiegłych

5/55

Rozliczenie różnic powstałych po dacie wniesienia części przedsiębiorstwa do spółki komandytowej

10/65

Rozliczenie skutków korekty VAT naliczonego za 2019 r. w działalności opodatkowanej i zwolnionej

4/52

Rozliczenie sprzedaży towarów przez komornika w księgach rachunkowych dłużnika

12/64

Rozliczenie transakcji forward na zakup i sprzedaż walut obcych

11/63

Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy

3/69

Rozliczenie w księgach rachunkowych dofinansowania do cen energii elektrycznej

19/53

Rozliczenie w księgach rachunkowych płatności dokonanej na rachunek nieznajdujący się na białej liście

9/61

Rozliczenie wydatków na zakup prenumeraty czasopism i licencji na oprogramowanie

1/56

Rozliczenie wydatków poniesionych na uzyskanie certyfikatu produkowanych wyrobów

22/57

Rozliczenie zakupu telefonu na potrzeby firmy, w przypadku gdy termin płatności rozłożono na raty

23/56

Rozliczenie zaliczki wpłaconej ze środków ZFŚS na imprezę, która nie odbyła się z powodu COVID-19

24/57

Rozwiązania ewidencyjne w zakresie rozliczenia kosztów składowania towarów w obcej jednostce

22/58

Rozwiązanie odpisu aktualizującego w związku z częściową spłatą należności

20/56

Różnica groszowa powstała w wyniku wypłaty części zysku netto w formie nagrody dla pracowników

24/62

Różnice groszowe powstałe przy zakupach internetowych regulowanych w systemie natychmiastowej płatności

4/57

Różnice kursowe powstałe przy spłacie kredytu zaciągniętego w celu finansowania nabycia akcji

2/71

Składki członkowskie uiszczane na rzecz stowarzyszenia, do którego jednostka należy dobrowolnie

3/66

Skutki bilansowe korekty odpisów na ZFŚS z powodu COVID-19

18/56

Skutki bilansowe posiadania niespłaconej należności, nieobjętej odpisem aktualizującym

13/68

Skutki bilansowe sprzedaży udziałów spółki przez jednego ze wspólników innej spółce z o.o.

12/68

Skutki bilansowe uzyskania korzystnego wyroku w sprawie o odszkodowanie

8/65

Skutki bilansowe wystawienia na przełomie roku faktur zaliczkowych przed otrzymaniem zapłaty

4/56

Skutki nieujęcia w księgach premii inwestycyjnej za działalność w specjalnej strefie ekonomicznej

2/65

Skutki przekazania na kapitał zapasowy części zysku spółki osobowej prawa handlowego

22/54

Skutki rezygnacji przez jednostkę małą ze stosowania zasady ostrożności w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących

9/63

Skutki rezygnacji z prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wspólnotę mieszkaniową

3/64

Skutki zamiany należności na pożyczkę w księgach rachunkowych

1/65

Spis z natury używanych przez jednostkę obcych opakowań zwrotnych

19/52

Spisanie sald nierozliczonych rozrachunków z ksiąg rachunkowych

14/62

Spis z natury wyrobów gotowych w jednostce posiadającej dwa magazyny

23/56
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Sposób udokumentowania przekazania materiałów do produkcji

21/59

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. postawionej w stan likwidacji

7/57

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia, w którym nie wystąpiły zdarzenia gospodarcze

8/66

Sprawozdanie finansowe stowarzyszenia za lata ubiegłe, przekazane organom skarbowym w 2020 r.

5/58

Sprzedaż egzemplarzy oprogramowania przed ukończeniem procesu jego tworzenia

18/65

Sprzedaż odzysków z produkcji w postaci złomu w jednostce stosującej wyłącznie konta zespołu 4

9/65

Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera

5/66

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. na rzecz osoby, która dotąd nie uczestniczyła w spółce

9/60

Sprzedaż złomu uzyskanego z likwidacji materiałów

20/57

Strata gotówkowa warunkująca umorzenie subwencji otrzymanej z PFR w ramach tarczy finansowej

20/50

Termin rozpoczęcia inwentaryzacji należności drogą potwierdzenia salda

23/59

Termin zamknięcia ksiąg rachunkowych spółki, w sytuacji gdy wydłużono jej pierwszy rok obrotowy
Ubytki naturalne surowców produkcyjnych oraz odpady produkcyjne

Ujawnienie w księgach i bilansie spółki cywilnej podatku dochodowego opłaconego za wspólnika

6/56
20/63

7/61

Ujęcie kosztów działalności usługowej i handlowej w księgach oraz sprawozdaniu finansowym

21/62

Ujęcie odpisu na ZFŚS w księgach jednostki, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy

10/60

Ujęcie w księgach VAT należnego z tytułu nieodpłatnego przekazania składnika majątku innej jednostce

11/60

Ujęcie w księgach faktury zakupu z adnotacją "metoda kasowa"

20/62

Ujęcie w księgach przeciwstawnych instrumentów pochodnych na dzień zawarcia i zakończenia kontraktu

14/59

Ujęcie w księgach rachunkowych sumy komandytowej wpłaconej przez komandytariusza

17/58

Ujęcie w księgach rachunkowych wydatku na podstawie paragonu fiskalnego zawierającego NIP nabywcy

7/54

Ujęcie w księgach rachunkowych zwrotu VAT na rachunek bankowy

12/61

Ujęcie w księgach wydatków na utylizację wadliwych wyrobów i przyznanego odszkodowania

15/64

Umorzenie udziałów własnych z czystego zysku i w drodze obniżenia kapitału zakładowego

13/60

Uproszczenia w zakresie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

1/63

Uregulowanie zobowiązania z tytułu dostaw i usług na rachunek bankowy komornika

13/67

Ustalenie daty zapisu księgowego, gdy data sprzedaży jest inna niż data wystawienia faktury

16/56

Ustalenie średniorocznego zatrudnienia dla potrzeb sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

23/65

Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów

20/53

Utworzenie i rozwiązanie rezerwy na przewidywane koszty związane z likwidacją spółki z o.o.

15/69

Utworzenie spółki z o.o. i rozliczenie wydatków poniesionych przez wspólnika na jej rejestrację

16/65

Uzgodnienie na dzień bilansowy stanu ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu
W ciężar jakich kosztów odnieść materiały zakupione do uszycia maseczek ochronnych?
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W ciężar jakich kosztów odnieść wydatki na zakup środków ochrony przed COVID-19?

11/48

W ciężar jakich kosztów rodzajowych odnieść obowiązkowe wpłaty na PFRON?

12/55

W ciężar jakich kosztów zaliczyć wydatki na ubezpieczenie grupowe opłacone przez pracodawcę?

4/49

W jakiej wartości prezentuje się środki trwałe w bilansie?

2/60

W jaki sposób rozliczyć w księgach zakup części zamiennych?

8/51

W jaki sposób skorygować błąd popełniony w poprzednim roku, jeśli sprawozdanie finansowe jest już zatwierdzone?

22/49

W jaki sposób ująć w księgach niewykorzystane zdolności produkcyjne?

24/53

W jaki sposób ująć w księgach odsetki od pożyczek dla pracowników?

21/51

W której pozycji bilansu jednostka mikro wykaże udziały w innych podmiotach?

22/51

W której pozycji bilansu wykazać pobrane z góry wpłaty na poczet szkoleń organizowanych w przyszłym roku?

24/53

W której pozycji rachunku zysków i strat wykazać koszty dotyczące zdarzeń losowych?

1/48

Warunki, jakie należy spełnić, aby przeprowadzić inwentaryzację ciągłą materiałów i towarów - checklista

14/53

Warunki dokonania zmiany polityki rachunkowości od początku roku obrotowego - checklista

15/60

Warunki jakie musi spełnić księgowa, aby mogła zgłosić dokumenty finansowe spółki do KRS

21/55

Warunki jakie musi spełnić paragon bez numeru NIP nabywcy, aby uznać go za dowód księgowy

9/58

Warunki uprawniające do zwolnienia ze sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

6/58

Wątpliwości dotyczące sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2019 r.

8/53

Wątpliwości związane z rozliczaniem w księgach rachunkowych kredytu wypłacanego w transzach

Według jakiej wartości przyjąć na stan środków trwałych nieruchomość przekwalifikowaną z inwestycji?

12/56

5/52

Wniesienie do spółki komandytowej aportu w postaci przedsiębiorstwa osoby fizycznej

24/65

Wpływ na rachunek bankowy środków pieniężnych z tytułu dopłat bezpośrednich

23/61

Wspólne księgi rachunkowe dla różnych odmian działalności prowadzonych przez osobę fizyczną

18/66

Wstępna opłata w leasingu operacyjnym jako koszt jednorazowy w dacie poniesienia

10/64

Wycena bilansowa należności dochodzonych na drodze sądowej

21/58

Wydanie materiałów z magazynu do produkcji w jednostce stosującej pełny rachunek kosztów

16/62

Wydanie towarów z magazynu w celu przystosowania do sprzedaży, uznanego za przerób handlowy

12/59

Wydatki poniesione na zakup wody mineralnej dla pracowników

12/58

Wydatki związane z dotacją na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorstw

24/63

Wyjaśnienie i rozliczenie różnic ujawnionych podczas inwentaryzacji towarów za 2019 r.
Wykorzystanie bonu turystycznego w księgach rachunkowych firmy świadczącej usługi turystyki

6/60
17/55

Wyksięgowanie kosztów ubezpieczenia samochodu w związku z jego sprzedażą

4/65

Wyksięgowanie podwójnie wprowadzonych w roku ubiegłym faktur kosztowych

19/55

Wyksięgowanie z ewidencji bilansowej towarów, które uległy uszkodzeniu

16/64
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Wykup sprzętu z lombardu i obciążenie pracownika karą pieniężną za oddanie tego sprzętu w zastaw

5/64

Wypłata uprawnionym osobom świadczeń po zmarłym pracowniku

3/67

Wytwarzanie energii elektrycznej we własnym zakresie i sprzedaż części tej energii firmie energetycznej

7/65

Zachowanie kolejności zapisów w dzienniku przy zmianie programu księgowego

Zakres informacji podawanych w dodatkowych informacjach i objaśnieniach

19/60

2/66

Zakup akcji kilku spółek na giełdzie w celach inwestycyjnych i dostosowanie ewidencji analitycznej

14/65

Zakup i rozliczenie kart przedpłaconych dla pracowników w celu zapewnienia posiłków profilaktycznych

19/61

Zakup składnika majątku z zastrzeżeniem prawa własności

15/66

Zakup wierzytelności w księgach rachunkowych nabywcy

17/59

Zakwalifikowanie wydatków na zakup opakowań na właściwe stanowisko kosztów w firmie produkcyjnej
Założenie lokaty terminowej oraz odsetki dopisane do rachunku lokat i przekazane na rachunek podstawowy

3/63
10/62

Zasady korygowania błędów stwierdzonych w zapisach księgowych po zamknięciu miesiąca

1/50

Zasady tworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze

8/57

Zasady wyceny na dzień bilansowy odpadów poprodukcyjnych w postaci złomu

3/62

Zasady wyceny przychodów i rozchodów materiałów otrzymanych nieodpłatnie

5/62

Zasady wyceny udziałów na dzień ich nabycia i na dzień bilansowy

7/63

Zawiadomienie o prowadzeniu ksiąg rachunkowych przez biuro rachunkowe

11/57

Zmiana stanu zapasów w rachunku przepływów pieniężnych

10/68

Zmniejszenia i zwiększenia przychodów niezafakturowane przed zamknięciem ksiąg za rok obrotowy

18/63

Zniżka otrzymana za zakupy opłacone w systemie płatności on-line

10/67

Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

9/53

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w związku z epidemią - różnice w podejściu bilansowym i podatkowym

13/56

Zwrot części dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem

21/52

Zwrot dofinansowania z FGŚP do wynagrodzeń pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy

23/52

Zwrot kosztów ubezpieczenia samochodu osobowego za niewykorzystany okres

11/54

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego otrzymany na podstawie prawomocnego wyroku

16/61

Zwrot pracownikowi części wydatków na zakup okularów korekcyjnych na podstawie faktury wystawionej na firmę

24/59
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