
Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 1 z 25

SPIS TREŚCI
Zeszyty Metodyczne Rachunkowości

za 2015 r.
1. Koniecznie przeczytaj

2. Rachunkowość finansowa

3. Rachunkowość w przykładach liczbowych

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

5. Rachunkowość krok po kroku

6. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości

7. Rachunkowość budżetowa

8. Rachunkowość podatkowa

9. Odpowiadamy na pytania

UWAGA! Oznaczenia ujęte po prawej stronie spisu treści oznaczają:
x/ - numer wydania, /x - numer strony

Przykładowo: 15/4 - to czwarta strona w wydaniu nr 15 z 2015 r.

http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 2 z 25

1. Koniecznie przeczytaj
Bilansowa wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej 2/4

Biura rachunkowe świadczące usługi księgowe mogą korzystać ze zwolnienia z VAT 9/11

Działy specjalne produkcji rolnej na pełnej księgowości od 1 stycznia 2016 r. – wyjaśnienie MF 22/4

Ewidencja księgowa ulgi na złe długi po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r. 14/4

Ewidencja towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia po zmianach w VAT od 1 lipca 2015 r. 13/4

Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT – wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 20/5

Inwentaryzację niektórych składników aktywów można rozpocząć już w ostatnim kwartale roku obrotowego 19/4

Jakie zawiadomienia należy złożyć do urzędu skarbowego z końcem roku? 24/5

Jak ująć w księgach i bilansie opłatę produktową i środowiskową za 2014 r., opłacone w marcu 2015 r.? 5/4

Klasyfikacja umów leasingu po uzyskaniu statusu jednostki małej 22/7

Kolejne wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej 23/4

Korekta rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą stanu zatrudnienia 1/7

Limit przychodów za 2015 r., osiągnięcie którego zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. 20/4

Nowe obowiązki spółek partnerskich i jawnych nieprowadzących ksiąg rachunkowych 2/66

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. przez podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej 21/4

Obowiązek złożenia rocznego sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego 8/4

Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe za 2015 r. będzie podlegać badaniu po raz pierwszy 3/4

Od maja 2016 r. zmiana w sposobie powiadamiania urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg 24/6

Opublikowano ustawę wprowadzającą zmiany do ustawy o rachunkowości, w tym uproszczenia dla małych firm 18/4

Osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, które będą mogły stosować uproszczenia dla jednostek mikro w 2016 r. 20/5

Planowane zmiany prawa bilansowego – część I 9/4

Planowane zmiany prawa bilansowego – część II 10/4

Planowane zmiany prawa bilansowego – część III 11/4

Planowane zmiany prawa bilansowego – część IV 12/4

Projekty rozporządzeń związane ze zmianami prawa bilansowego 17/7

Projekty ustaw nowelizujące prawo bilansowe w trakcie prac legislacyjnych 17/6

Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej 2/6

Skutki skorzystania z uproszczenia w zakresie podatku odroczonego po zmianie ustawy o rachunkowości 22/8

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie funduszów własnych spółdzielni mieszkaniowych 24/8

Tabela kursów średnich NBP z 31 grudnia 2014 r. do wyceny bilansowej 2/5

Terminy egzaminów na doradcę podatkowego 3/66

Terminy prac bilansowych w marcu 2015 r. 6/4

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184320,bilansowa-wycena-aktywow-i-pasywow-wyrazonych-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184320,bilansowa-wycena-aktywow-i-pasywow-wyrazonych-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184320,bilansowa-wycena-aktywow-i-pasywow-wyrazonych-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187810,biura-rachunkowe-swiadczace-uslugi-ksiegowe-moga-korzystac-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187810,biura-rachunkowe-swiadczace-uslugi-ksiegowe-moga-korzystac-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187810,biura-rachunkowe-swiadczace-uslugi-ksiegowe-moga-korzystac-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195002,dzialy-specjalne-produkcji-rolnej-na-pelnej-ksiegowosci-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195002,dzialy-specjalne-produkcji-rolnej-na-pelnej-ksiegowosci-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195002,dzialy-specjalne-produkcji-rolnej-na-pelnej-ksiegowosci-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190750,ewidencja-ksiegowa-ulgi-na-zle-dlugi-po-zmianach-w-vat-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190750,ewidencja-ksiegowa-ulgi-na-zle-dlugi-po-zmianach-w-vat-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190750,ewidencja-ksiegowa-ulgi-na-zle-dlugi-po-zmianach-w-vat-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190026,ewidencja-towarow-objetych-procedura-odwrotnego-obciazenia-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190026,ewidencja-towarow-objetych-procedura-odwrotnego-obciazenia-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190026,ewidencja-towarow-objetych-procedura-odwrotnego-obciazenia-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193875,gminne-jednostki-budzetowe-nie-sa-podatnikami-vat-8211-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193875,gminne-jednostki-budzetowe-nie-sa-podatnikami-vat-8211-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193875,gminne-jednostki-budzetowe-nie-sa-podatnikami-vat-8211-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193111,inwentaryzacje-niektorych-skladnikow-aktywow-mozna-rozpoczac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193111,inwentaryzacje-niektorych-skladnikow-aktywow-mozna-rozpoczac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193111,inwentaryzacje-niektorych-skladnikow-aktywow-mozna-rozpoczac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196224,jakie-zawiadomienia-nalezy-zlozyc-do-urzedu-skarbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196224,jakie-zawiadomienia-nalezy-zlozyc-do-urzedu-skarbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196224,jakie-zawiadomienia-nalezy-zlozyc-do-urzedu-skarbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185630,jak-ujac-w-ksiegach-i-bilansie-oplate-produktowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185630,jak-ujac-w-ksiegach-i-bilansie-oplate-produktowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185630,jak-ujac-w-ksiegach-i-bilansie-oplate-produktowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195003,klasyfikacja-umow-leasingu-po-uzyskaniu-statusu-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195003,klasyfikacja-umow-leasingu-po-uzyskaniu-statusu-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195003,klasyfikacja-umow-leasingu-po-uzyskaniu-statusu-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195369,kolejne-wyjasnienie-ministerstwa-finansow-dotyczace-dzialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195369,kolejne-wyjasnienie-ministerstwa-finansow-dotyczace-dzialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195369,kolejne-wyjasnienie-ministerstwa-finansow-dotyczace-dzialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183587,korekta-rocznego-odpisu-na-zakladowy-fundusz-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183587,korekta-rocznego-odpisu-na-zakladowy-fundusz-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183587,korekta-rocznego-odpisu-na-zakladowy-fundusz-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193869,limit-przychodow-za-2015-r-osiagniecie-ktorego-zobowiazuje-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193869,limit-przychodow-za-2015-r-osiagniecie-ktorego-zobowiazuje-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193869,limit-przychodow-za-2015-r-osiagniecie-ktorego-zobowiazuje-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184381,nowe-obowiazki-spolek-partnerskich-i-jawnych-nieprowadzacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184381,nowe-obowiazki-spolek-partnerskich-i-jawnych-nieprowadzacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184381,nowe-obowiazki-spolek-partnerskich-i-jawnych-nieprowadzacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194252,obowiazek-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-w-2016-r-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194252,obowiazek-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-w-2016-r-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194252,obowiazek-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-w-2016-r-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187346,obowiazek-zlozenia-rocznego-sprawozdania-finansowego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187346,obowiazek-zlozenia-rocznego-sprawozdania-finansowego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187346,obowiazek-zlozenia-rocznego-sprawozdania-finansowego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184575,obowiazki-jednostki-ktorej-sprawozdanie-finansowe-za-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184575,obowiazki-jednostki-ktorej-sprawozdanie-finansowe-za-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184575,obowiazki-jednostki-ktorej-sprawozdanie-finansowe-za-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196225,od-maja-2016-r-zmiana-w-sposobie-powiadamiania-urzedu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196225,od-maja-2016-r-zmiana-w-sposobie-powiadamiania-urzedu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196225,od-maja-2016-r-zmiana-w-sposobie-powiadamiania-urzedu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192889,opublikowano-ustawe-wprowadzajaca-zmiany-do-ustawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192889,opublikowano-ustawe-wprowadzajaca-zmiany-do-ustawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192889,opublikowano-ustawe-wprowadzajaca-zmiany-do-ustawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193872,osoby-fizyczne-oraz-spolki-osob-fizycznych-ktore-beda-mogly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193872,osoby-fizyczne-oraz-spolki-osob-fizycznych-ktore-beda-mogly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193872,osoby-fizyczne-oraz-spolki-osob-fizycznych-ktore-beda-mogly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187714,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-i.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187714,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-i.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187714,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-i.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188557,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188557,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188557,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188804,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-iii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188804,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-iii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188804,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-iii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189801,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-iv.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189801,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-iv.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189801,planowane-zmiany-prawa-bilansowego-8211-czesc-iv.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192230,projekty-rozporzadzen-zwiazane-ze-zmianami-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192230,projekty-rozporzadzen-zwiazane-ze-zmianami-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192230,projekty-rozporzadzen-zwiazane-ze-zmianami-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192229,projekty-ustaw-nowelizujace-prawo-bilansowe-w-trakcie-prac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192229,projekty-ustaw-nowelizujace-prawo-bilansowe-w-trakcie-prac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192229,projekty-ustaw-nowelizujace-prawo-bilansowe-w-trakcie-prac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184322,rozliczanie-roznic-kursowych-z-wyceny-bilansowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184322,rozliczanie-roznic-kursowych-z-wyceny-bilansowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184322,rozliczanie-roznic-kursowych-z-wyceny-bilansowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195004,skutki-skorzystania-z-uproszczenia-w-zakresie-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195004,skutki-skorzystania-z-uproszczenia-w-zakresie-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195004,skutki-skorzystania-z-uproszczenia-w-zakresie-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196227,stanowisko-komitetu-standardow-rachunkowosci-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196227,stanowisko-komitetu-standardow-rachunkowosci-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196227,stanowisko-komitetu-standardow-rachunkowosci-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184321,tabela-kursow-srednich-nbp-z-31-grudnia-2014-r-do-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184321,tabela-kursow-srednich-nbp-z-31-grudnia-2014-r-do-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184321,tabela-kursow-srednich-nbp-z-31-grudnia-2014-r-do-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184632,terminy-egzaminow-na-doradce-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184632,terminy-egzaminow-na-doradce-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184632,terminy-egzaminow-na-doradce-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186430,terminy-prac-bilansowych-w-marcu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186430,terminy-prac-bilansowych-w-marcu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186430,terminy-prac-bilansowych-w-marcu-2015-r.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 3 z 25

Terminy realizacji obowiązków podatkowych w 2015 r. – wyjaśnienie MF 4/4

Ujęcie i rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. 6/6

Ujęcie w księgach wydatków na zakup paliwa do pojazdów służących działalności mieszanej od 1 lipca 2015 r. 14/9

Uproszczona ewidencja w małych fundacjach po 1 stycznia 2016 r. 22/9

Ważne informacje dla biur rachunkowych w 2015 r. 4/5

Ważne terminy w czerwcu 2015 r. 12/7

Ważne terminy w kwietniu 2015 r. 7/4

Ważne terminy w styczniu 2015 r. 1/4

Wspólnoty mieszkaniowe nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych – wyjaśnienie MF 10/9

Wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC biur rachunkowych w 2015 r. 3/66

Zmiana sposobu prezentacji w bilansie należnych wpłat na kapitał i udziałów (akcji) własnych 20/6

Zmiana ustawy o rachunkowości związana z wprowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych 15/4

Zmiany w amortyzacji bilansowej wartości niematerialnych i prawnych 19/5

Zmiany w prawie bilansowym wprowadzone w 2015 r. 17/4

Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji 23/6

Zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych 23/5

Zmiany w rozporządzeniu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych 24/7

Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z tworzeniem centrów usług wspólnych 16/4

2. Rachunkowość finansowa
Analiza rachunku przepływów pieniężnych 19/10

Analiza wskaźnikowa oparta na rachunku przepływów pieniężnych 21/10

Dodatkowe ubezpieczenia pracowników 20/16

Elementy sprawozdania sporządzanego przez małe jednostki 22/11

Forma decyzji w sprawie sporządzania uproszczonego sprawozdania 22/13

Forma sporządzenia sprawozdania za pierwszy rok obrotowy 7/7

Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego? 19/7

Jak skorygować błędy popełnione w latach poprzednich? 12/12

Jak sporządzić informację dodatkową do rachunku przepływów pieniężnych? 17/15

Jak zaksięgować operacje związane z wypłatą dywidendy w spółce z o.o.? 18/14

Kompensata należności i zobowiązań z tym samym kontrahentem i ich prezentacja w bilansie 6/14

Kompensata niedoborów towarów z nadwyżkami w jednostce prowadzącej ewidencję ilościowo-wartościową 2/12

Konsekwencje sporządzenia sprawozdania finansowego z opóźnieniem 7/6

Konsekwencje używania rzeczowego składnika majątku trwałego dłużej niż rok 13/9

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185294,terminy-realizacji-obowiazkow-podatkowych-w-2015-r-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185294,terminy-realizacji-obowiazkow-podatkowych-w-2015-r-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185294,terminy-realizacji-obowiazkow-podatkowych-w-2015-r-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186431,ujecie-i-rozliczenie-w-ksiegach-rachunkowych-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186431,ujecie-i-rozliczenie-w-ksiegach-rachunkowych-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186431,ujecie-i-rozliczenie-w-ksiegach-rachunkowych-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190751,ujecie-w-ksiegach-wydatkow-na-zakup-paliwa-do-pojazdow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190751,ujecie-w-ksiegach-wydatkow-na-zakup-paliwa-do-pojazdow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190751,ujecie-w-ksiegach-wydatkow-na-zakup-paliwa-do-pojazdow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195005,uproszczona-ewidencja-w-malych-fundacjach-po-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195005,uproszczona-ewidencja-w-malych-fundacjach-po-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195005,uproszczona-ewidencja-w-malych-fundacjach-po-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185295,wazne-informacje-dla-biur-rachunkowych-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185295,wazne-informacje-dla-biur-rachunkowych-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185295,wazne-informacje-dla-biur-rachunkowych-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189804,wazne-terminy-w-czerwcu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189804,wazne-terminy-w-czerwcu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189804,wazne-terminy-w-czerwcu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186681,wazne-terminy-w-kwietniu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186681,wazne-terminy-w-kwietniu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186681,wazne-terminy-w-kwietniu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183586,wazne-terminy-w-styczniu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183586,wazne-terminy-w-styczniu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183586,wazne-terminy-w-styczniu-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188560,wspolnoty-mieszkaniowe-nie-musza-prowadzic-ksiag-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188560,wspolnoty-mieszkaniowe-nie-musza-prowadzic-ksiag-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188560,wspolnoty-mieszkaniowe-nie-musza-prowadzic-ksiag-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184633,wysokosc-minimalnej-sumy-gwarancyjnej-ubezpieczenia-oc-biur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184633,wysokosc-minimalnej-sumy-gwarancyjnej-ubezpieczenia-oc-biur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184633,wysokosc-minimalnej-sumy-gwarancyjnej-ubezpieczenia-oc-biur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193883,zmiana-sposobu-prezentacji-w-bilansie-naleznych-wplat-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193883,zmiana-sposobu-prezentacji-w-bilansie-naleznych-wplat-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193883,zmiana-sposobu-prezentacji-w-bilansie-naleznych-wplat-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191129,zmiana-ustawy-o-rachunkowosci-zwiazana-z-wprowadzeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191129,zmiana-ustawy-o-rachunkowosci-zwiazana-z-wprowadzeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191129,zmiana-ustawy-o-rachunkowosci-zwiazana-z-wprowadzeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193112,zmiany-w-amortyzacji-bilansowej-wartosci-niematerialnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193112,zmiany-w-amortyzacji-bilansowej-wartosci-niematerialnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193112,zmiany-w-amortyzacji-bilansowej-wartosci-niematerialnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192228,zmiany-w-prawie-bilansowym-wprowadzone-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192228,zmiany-w-prawie-bilansowym-wprowadzone-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192228,zmiany-w-prawie-bilansowym-wprowadzone-w-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195371,zmiany-w-rachunkowosci-zakladow-ubezpieczen-i-reasekuracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195371,zmiany-w-rachunkowosci-zakladow-ubezpieczen-i-reasekuracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195371,zmiany-w-rachunkowosci-zakladow-ubezpieczen-i-reasekuracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195370,zmiany-w-rozporzadzeniu-o-instrumentach-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195370,zmiany-w-rozporzadzeniu-o-instrumentach-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195370,zmiany-w-rozporzadzeniu-o-instrumentach-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196226,zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-skonsolidowanych-sprawozdan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196226,zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-skonsolidowanych-sprawozdan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196226,zmiany-w-rozporzadzeniu-w-sprawie-skonsolidowanych-sprawozdan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191855,zmiany-w-ustawie-o-rachunkowosci-zwiazane-z-tworzeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191855,zmiany-w-ustawie-o-rachunkowosci-zwiazane-z-tworzeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191855,zmiany-w-ustawie-o-rachunkowosci-zwiazane-z-tworzeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193118,analiza-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193118,analiza-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193118,analiza-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194258,analiza-wskaznikowa-oparta-na-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194258,analiza-wskaznikowa-oparta-na-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194258,analiza-wskaznikowa-oparta-na-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193897,dodatkowe-ubezpieczenia-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193897,dodatkowe-ubezpieczenia-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193897,dodatkowe-ubezpieczenia-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195008,elementy-sprawozdania-sporzadzanego-przez-male-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195008,elementy-sprawozdania-sporzadzanego-przez-male-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195008,elementy-sprawozdania-sporzadzanego-przez-male-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195010,forma-decyzji-w-sprawie-sporzadzania-uproszczonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195010,forma-decyzji-w-sprawie-sporzadzania-uproszczonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195010,forma-decyzji-w-sprawie-sporzadzania-uproszczonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186685,forma-sporzadzenia-sprawozdania-za-pierwszy-rok-obrotowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186685,forma-sporzadzenia-sprawozdania-za-pierwszy-rok-obrotowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186685,forma-sporzadzenia-sprawozdania-za-pierwszy-rok-obrotowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193114,jak-przygotowac-sie-do-badania-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193114,jak-przygotowac-sie-do-badania-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193114,jak-przygotowac-sie-do-badania-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189809,jak-skorygowac-bledy-popelnione-w-latach-poprzednich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189809,jak-skorygowac-bledy-popelnione-w-latach-poprzednich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189809,jak-skorygowac-bledy-popelnione-w-latach-poprzednich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192236,jak-sporzadzic-informacje-dodatkowa-do-rachunku-przeplywow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192236,jak-sporzadzic-informacje-dodatkowa-do-rachunku-przeplywow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192236,jak-sporzadzic-informacje-dodatkowa-do-rachunku-przeplywow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192897,jak-zaksiegowac-operacje-zwiazane-z-wyplata-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192897,jak-zaksiegowac-operacje-zwiazane-z-wyplata-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192897,jak-zaksiegowac-operacje-zwiazane-z-wyplata-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186438,kompensata-naleznosci-i-zobowiazan-z-tym-samym-kontrahentem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186438,kompensata-naleznosci-i-zobowiazan-z-tym-samym-kontrahentem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186438,kompensata-naleznosci-i-zobowiazan-z-tym-samym-kontrahentem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184327,kompensata-niedoborow-towarow-z-nadwyzkami-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184327,kompensata-niedoborow-towarow-z-nadwyzkami-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184327,kompensata-niedoborow-towarow-z-nadwyzkami-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186684,konsekwencje-sporzadzenia-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186684,konsekwencje-sporzadzenia-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186684,konsekwencje-sporzadzenia-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190028,konsekwencje-uzywania-rzeczowego-skladnika-majatku-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190028,konsekwencje-uzywania-rzeczowego-skladnika-majatku-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190028,konsekwencje-uzywania-rzeczowego-skladnika-majatku-trwalego.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 4 z 25

Korekta odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą liczby zatrudnionych 22/16

Kredyt kupiecki – czyli odroczenie terminu płatności należności za dostawę towarów 17/9

Metoda inwentaryzacji pożyczek udzielonych z ZFŚS 23/11

Moment powstania przychodu przy szczególnych warunkach dostawy według MSR 10/15

Możliwość sporządzenia sprawozdania dla jednostek mikro za pierwszy rok obrotowy dłuższy niż 12 m-cy 7/8

Należność nieściągalna objęta odpisem aktualizującym i ulgą na złe długi 3/15

Nieodpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych 9/13

Nieuregulowane należności w walucie obcej – wycena bilansowa i spisanie należności przedawnionych 4/15

Odsetki od kredytu nienotyfikowane przez bank na dzień bilansowy 1/10

Ogólne zasady rozliczania różnic stwierdzonych podczas spisu z natury rzeczowych aktywów obrotowych 2/8

Podstawowe operacje na rachunku walutowym 18/7

Postępowanie kwalifikacyjne na biegłego rewidenta po nowemu 1/20

Pożyczka udzielona kontrahentowi – wycena i ujęcie w poszczególnych elementach sprawozdania 3/11

Pracownicy na urlopie – ewidencja księgowa wybranych operacji 16/6

Prezentacja odsetek w rachunku przepływów pieniężnych 23/7

Prezentacja w bilansie towaru zakupionego w celu przekazania go w formie darowizny 6/12

Prezentacja w bilansie zaliczki wpłaconej na poczet wykonania usługi 22/14

Produkcja w toku – zasady inwentaryzacji, wycena bilansowa i prezentacja w bilansie 3/7

Przekazanie wyrobów z magazynu ponownie do produkcji i ustalenie zmiany stanu produktów 1/14

Publikacja rocznego sprawozdania finansowego w dzienniku urzędowym 8/8

Rachunek przepływów pieniężnych – korekty działalności operacyjnej – ciąg dalszy 7/9

Rachunek przepływów pieniężnych – korekty działalności operacyjnej w metodzie pośredniej 4/19

Rachunek przepływów pieniężnych – korekty zmiany stanu należności i zobowiązań 9/17

Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 13/13

Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy z działalności finansowej 15/9

Rachunek przepływów pieniężnych – przepływy z działalności operacyjnej w metodzie pośredniej 2/14

Rachunek przepływów pieniężnych – zmiana stanu zapasów i inne korekty działalności operacyjnej 11/12

Rachunkowość organizacji pozarządowych po zmianie prawa bilansowego na przykładzie fundacji 14/11

Rachunkowość w jednostkach handlu detalicznego – cz. I 20/10

Rachunkowość w jednostkach handlu detalicznego – cz. II 21/15

Rezerwa utworzona na skutki toczącego się postępowania sądowego 24/10

Rozliczenia międzyokresowe przychodów w sprawozdaniu finansowym 6/16

Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w jednostce handlowej prowadzącej ewidencję wartościową towarów 2/10

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195013,korekta-odpisu-na-zfss-w-zwiazku-ze-zmiana-liczby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195013,korekta-odpisu-na-zfss-w-zwiazku-ze-zmiana-liczby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195013,korekta-odpisu-na-zfss-w-zwiazku-ze-zmiana-liczby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192232,kredyt-kupiecki-8211-czyli-odroczenie-terminu-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192232,kredyt-kupiecki-8211-czyli-odroczenie-terminu-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192232,kredyt-kupiecki-8211-czyli-odroczenie-terminu-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195376,metoda-inwentaryzacji-pozyczek-udzielonych-z-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195376,metoda-inwentaryzacji-pozyczek-udzielonych-z-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195376,metoda-inwentaryzacji-pozyczek-udzielonych-z-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188565,moment-powstania-przychodu-przy-szczegolnych-warunkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188565,moment-powstania-przychodu-przy-szczegolnych-warunkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188565,moment-powstania-przychodu-przy-szczegolnych-warunkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186686,mozliwosc-sporzadzenia-sprawozdania-dla-jednostek-mikro-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186686,mozliwosc-sporzadzenia-sprawozdania-dla-jednostek-mikro-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186686,mozliwosc-sporzadzenia-sprawozdania-dla-jednostek-mikro-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184580,naleznosc-niesciagalna-objeta-odpisem-aktualizujacym-i-ulga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184580,naleznosc-niesciagalna-objeta-odpisem-aktualizujacym-i-ulga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184580,naleznosc-niesciagalna-objeta-odpisem-aktualizujacym-i-ulga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187814,nieodplatne-udostepnianie-pracownikowi-samochodu-sluzbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187814,nieodplatne-udostepnianie-pracownikowi-samochodu-sluzbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187814,nieodplatne-udostepnianie-pracownikowi-samochodu-sluzbowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185303,nieuregulowane-naleznosci-w-walucie-obcej-8211-wycena.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185303,nieuregulowane-naleznosci-w-walucie-obcej-8211-wycena.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185303,nieuregulowane-naleznosci-w-walucie-obcej-8211-wycena.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183590,odsetki-od-kredytu-nienotyfikowane-przez-bank-na-dzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183590,odsetki-od-kredytu-nienotyfikowane-przez-bank-na-dzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183590,odsetki-od-kredytu-nienotyfikowane-przez-bank-na-dzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184325,ogolne-zasady-rozliczania-roznic-stwierdzonych-podczas-spisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184325,ogolne-zasady-rozliczania-roznic-stwierdzonych-podczas-spisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184325,ogolne-zasady-rozliczania-roznic-stwierdzonych-podczas-spisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192891,podstawowe-operacje-na-rachunku-walutowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192891,podstawowe-operacje-na-rachunku-walutowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192891,podstawowe-operacje-na-rachunku-walutowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183593,postepowanie-kwalifikacyjne-na-bieglego-rewidenta-po-nowemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183593,postepowanie-kwalifikacyjne-na-bieglego-rewidenta-po-nowemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183593,postepowanie-kwalifikacyjne-na-bieglego-rewidenta-po-nowemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184579,pozyczka-udzielona-kontrahentowi-8211-wycena-i-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184579,pozyczka-udzielona-kontrahentowi-8211-wycena-i-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184579,pozyczka-udzielona-kontrahentowi-8211-wycena-i-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191857,pracownicy-na-urlopie-8211-ewidencja-ksiegowa-wybranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191857,pracownicy-na-urlopie-8211-ewidencja-ksiegowa-wybranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191857,pracownicy-na-urlopie-8211-ewidencja-ksiegowa-wybranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195374,prezentacja-odsetek-w-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195374,prezentacja-odsetek-w-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195374,prezentacja-odsetek-w-rachunku-przeplywow-pienieznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186437,prezentacja-w-bilansie-towaru-zakupionego-w-celu-przekazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186437,prezentacja-w-bilansie-towaru-zakupionego-w-celu-przekazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186437,prezentacja-w-bilansie-towaru-zakupionego-w-celu-przekazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195011,prezentacja-w-bilansie-zaliczki-wplaconej-na-poczet-wykonania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195011,prezentacja-w-bilansie-zaliczki-wplaconej-na-poczet-wykonania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195011,prezentacja-w-bilansie-zaliczki-wplaconej-na-poczet-wykonania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184578,produkcja-w-toku-8211-zasady-inwentaryzacji-wycena-bilansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184578,produkcja-w-toku-8211-zasady-inwentaryzacji-wycena-bilansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184578,produkcja-w-toku-8211-zasady-inwentaryzacji-wycena-bilansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183591,przekazanie-wyrobow-z-magazynu-ponownie-do-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183591,przekazanie-wyrobow-z-magazynu-ponownie-do-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183591,przekazanie-wyrobow-z-magazynu-ponownie-do-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187378,publikacja-rocznego-sprawozdania-finansowego-w-dzienniku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187378,publikacja-rocznego-sprawozdania-finansowego-w-dzienniku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187378,publikacja-rocznego-sprawozdania-finansowego-w-dzienniku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186687,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186687,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186687,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185304,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185304,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185304,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187817,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-zmiany-stanu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187817,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-zmiany-stanu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187817,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-korekty-zmiany-stanu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190032,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-pieniezne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190032,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-pieniezne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190032,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-pieniezne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191134,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191134,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191134,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184328,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184328,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184328,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-przeplywy-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188814,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-zmiana-stanu-zapasow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188814,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-zmiana-stanu-zapasow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188814,rachunek-przeplywow-pienieznych-8211-zmiana-stanu-zapasow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190753,rachunkowosc-organizacji-pozarzadowych-po-zmianie-prawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190753,rachunkowosc-organizacji-pozarzadowych-po-zmianie-prawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190753,rachunkowosc-organizacji-pozarzadowych-po-zmianie-prawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193892,rachunkowosc-w-jednostkach-handlu-detalicznego-8211-cz-i.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193892,rachunkowosc-w-jednostkach-handlu-detalicznego-8211-cz-i.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193892,rachunkowosc-w-jednostkach-handlu-detalicznego-8211-cz-i.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194263,rachunkowosc-w-jednostkach-handlu-detalicznego-8211-cz-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194263,rachunkowosc-w-jednostkach-handlu-detalicznego-8211-cz-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194263,rachunkowosc-w-jednostkach-handlu-detalicznego-8211-cz-ii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196230,rezerwa-utworzona-na-skutki-toczacego-sie-postepowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196230,rezerwa-utworzona-na-skutki-toczacego-sie-postepowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196230,rezerwa-utworzona-na-skutki-toczacego-sie-postepowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186439,rozliczenia-miedzyokresowe-przychodow-w-sprawozdaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186439,rozliczenia-miedzyokresowe-przychodow-w-sprawozdaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186439,rozliczenia-miedzyokresowe-przychodow-w-sprawozdaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184326,rozliczenie-roznic-inwentaryzacyjnych-w-jednostce-handlowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184326,rozliczenie-roznic-inwentaryzacyjnych-w-jednostce-handlowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184326,rozliczenie-roznic-inwentaryzacyjnych-w-jednostce-handlowej.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 5 z 25

Różnice kursowe powstałe z wyceny bilansowej zobowiązania wobec krajowego kontrahenta 6/19

Składniki aktywów inwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia salda i sposób dokonania takiej inwentaryzacji 21/6

Sprawozdanie finansowe jednostek mikro za 2014 r. – zakres uproszczeń oraz porównywalność danych 4/10

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa 5/17

Szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki małej 23/10

Świadczenia przyznawane pracownikom z okazji Świąt 24/17

Termin inwentaryzacji towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową 22/15

Termin uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald 21/8

Ujęcie rezerw na odprawy emerytalne w sprawozdaniu małej jednostki 22/12

Uproszczenia stosowane przy ewidencji kosztów usług telekomunikacyjnych na przełomie roku 5/7

Usługi serwisowe i gwarancyjne w księgach sprzedawcy 11/8

Wniesienie do spółki składników majątku w zamian za udziały 12/9

Woda, kawa, herbata i inne napoje wydawane pracownikom i kontrahentom 15/6

Współmierność przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą towarów 8/10

Wycena bilansowa kredytu według skorygowanej ceny nabycia 5/14

Wycena bilansowa pożyczki udzielonej wspólnikom w walucie obcej 1/17

Wycena na dzień bilansowy zobowiązania z tytułu kredytu waloryzowanego kursem waluty obcej 6/17

Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald 21/8

Zadatek wpłacony na poczet zakupu nieruchomości 16/14

Zakres informacyjny rachunku zysków i strat jednostek małych 23/12

Zasady rozliczania dotacji ze środków unijnych 10/11

Zasady rozliczania kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży i ich prezentacja w rachunku zysków i strat 24/14

Zdarzenia po dniu bilansowym wpływające na dane wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2014 r. 5/9

3. Rachunkowość w przykładach liczbowych
Czy odliczenie straty podatkowej podlega ujęciu w księgach rachunkowych? 15/15

Dodatek stażowy za trzy lata wstecz wypłacony na podstawie wyroku sądu 6/27

Dokonanie przedpłaty na poczet zakupu środka trwałego 9/30

Ewidencja księgowa pożyczek udzielanych pracownikom 21/24

Faktoring niepełny dotyczący należności wyrażonych w walucie obcej 10/23

Jak rozliczyć zakup środka trwałego wraz z montażem od kontrahenta unijnego? 16/19

Jak ująć w księgach zapomogi wypłacane pracownikom? 19/19

Kontrakt terminowy forward rozliczany fizycznie 23/23

Korekta błędów z lat ubiegłych – skutki zawyżenia kosztów amortyzacji 23/26

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186441,roznice-kursowe-powstale-z-wyceny-bilansowej-zobowiazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186441,roznice-kursowe-powstale-z-wyceny-bilansowej-zobowiazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186441,roznice-kursowe-powstale-z-wyceny-bilansowej-zobowiazania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194255,skladniki-aktywow-inwentaryzowane-droga-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194255,skladniki-aktywow-inwentaryzowane-droga-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194255,skladniki-aktywow-inwentaryzowane-droga-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185302,sprawozdanie-finansowe-jednostek-mikro-za-2014-r-8211-zakres.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185302,sprawozdanie-finansowe-jednostek-mikro-za-2014-r-8211-zakres.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185302,sprawozdanie-finansowe-jednostek-mikro-za-2014-r-8211-zakres.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185636,sprzedaz-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185636,sprzedaz-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185636,sprzedaz-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195375,szczegolowosc-sprawozdania-finansowego-jednostki-malej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195375,szczegolowosc-sprawozdania-finansowego-jednostki-malej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195375,szczegolowosc-sprawozdania-finansowego-jednostki-malej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196232,swiadczenia-przyznawane-pracownikom-z-okazji-swiat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196232,swiadczenia-przyznawane-pracownikom-z-okazji-swiat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196232,swiadczenia-przyznawane-pracownikom-z-okazji-swiat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195012,termin-inwentaryzacji-towarow-objetych-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195012,termin-inwentaryzacji-towarow-objetych-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195012,termin-inwentaryzacji-towarow-objetych-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194256,termin-uzyskania-od-kontrahentow-potwierdzen-sald.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194256,termin-uzyskania-od-kontrahentow-potwierdzen-sald.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194256,termin-uzyskania-od-kontrahentow-potwierdzen-sald.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195009,ujecie-rezerw-na-odprawy-emerytalne-w-sprawozdaniu-malej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195009,ujecie-rezerw-na-odprawy-emerytalne-w-sprawozdaniu-malej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195009,ujecie-rezerw-na-odprawy-emerytalne-w-sprawozdaniu-malej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185633,uproszczenia-stosowane-przy-ewidencji-kosztow-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185633,uproszczenia-stosowane-przy-ewidencji-kosztow-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185633,uproszczenia-stosowane-przy-ewidencji-kosztow-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188810,uslugi-serwisowe-i-gwarancyjne-w-ksiegach-sprzedawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188810,uslugi-serwisowe-i-gwarancyjne-w-ksiegach-sprzedawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188810,uslugi-serwisowe-i-gwarancyjne-w-ksiegach-sprzedawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189806,wniesienie-do-spolki-skladnikow-majatku-w-zamian-za-udzialy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189806,wniesienie-do-spolki-skladnikow-majatku-w-zamian-za-udzialy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189806,wniesienie-do-spolki-skladnikow-majatku-w-zamian-za-udzialy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191131,woda-kawa-herbata-i-inne-napoje-wydawane-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191131,woda-kawa-herbata-i-inne-napoje-wydawane-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191131,woda-kawa-herbata-i-inne-napoje-wydawane-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187381,wspolmiernosc-przychodow-i-kosztow-zwiazanych-ze-sprzedaza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187381,wspolmiernosc-przychodow-i-kosztow-zwiazanych-ze-sprzedaza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187381,wspolmiernosc-przychodow-i-kosztow-zwiazanych-ze-sprzedaza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185635,wycena-bilansowa-kredytu-wedlug-skorygowanej-ceny-nabycia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185635,wycena-bilansowa-kredytu-wedlug-skorygowanej-ceny-nabycia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185635,wycena-bilansowa-kredytu-wedlug-skorygowanej-ceny-nabycia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183592,wycena-bilansowa-pozyczki-udzielonej-wspolnikom-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183592,wycena-bilansowa-pozyczki-udzielonej-wspolnikom-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183592,wycena-bilansowa-pozyczki-udzielonej-wspolnikom-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186440,wycena-na-dzien-bilansowy-zobowiazania-z-tytulu-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186440,wycena-na-dzien-bilansowy-zobowiazania-z-tytulu-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186440,wycena-na-dzien-bilansowy-zobowiazania-z-tytulu-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194257,wyjasnienie-watpliwosci-dotyczacych-inwentaryzacji-droga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194257,wyjasnienie-watpliwosci-dotyczacych-inwentaryzacji-droga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194257,wyjasnienie-watpliwosci-dotyczacych-inwentaryzacji-droga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191863,zadatek-wplacony-na-poczet-zakupu-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191863,zadatek-wplacony-na-poczet-zakupu-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191863,zadatek-wplacony-na-poczet-zakupu-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195377,zakres-informacyjny-rachunku-zyskow-i-strat-jednostek-malych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195377,zakres-informacyjny-rachunku-zyskow-i-strat-jednostek-malych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195377,zakres-informacyjny-rachunku-zyskow-i-strat-jednostek-malych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188562,zasady-rozliczania-dotacji-ze-srodkow-unijnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188562,zasady-rozliczania-dotacji-ze-srodkow-unijnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188562,zasady-rozliczania-dotacji-ze-srodkow-unijnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196231,zasady-rozliczania-kosztow-zarzadu-oraz-kosztow-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196231,zasady-rozliczania-kosztow-zarzadu-oraz-kosztow-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196231,zasady-rozliczania-kosztow-zarzadu-oraz-kosztow-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185634,zdarzenia-po-dniu-bilansowym-wplywajace-na-dane-wykazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185634,zdarzenia-po-dniu-bilansowym-wplywajace-na-dane-wykazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185634,zdarzenia-po-dniu-bilansowym-wplywajace-na-dane-wykazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191138,czy-odliczenie-straty-podatkowej-podlega-ujeciu-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191138,czy-odliczenie-straty-podatkowej-podlega-ujeciu-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191138,czy-odliczenie-straty-podatkowej-podlega-ujeciu-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186446,dodatek-stazowy-za-trzy-lata-wstecz-wyplacony-na-podstawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186446,dodatek-stazowy-za-trzy-lata-wstecz-wyplacony-na-podstawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186446,dodatek-stazowy-za-trzy-lata-wstecz-wyplacony-na-podstawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187826,dokonanie-przedplaty-na-poczet-zakupu-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187826,dokonanie-przedplaty-na-poczet-zakupu-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187826,dokonanie-przedplaty-na-poczet-zakupu-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194269,ewidencja-ksiegowa-pozyczek-udzielanych-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194269,ewidencja-ksiegowa-pozyczek-udzielanych-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194269,ewidencja-ksiegowa-pozyczek-udzielanych-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188576,faktoring-niepelny-dotyczacy-naleznosci-wyrazonych-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188576,faktoring-niepelny-dotyczacy-naleznosci-wyrazonych-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188576,faktoring-niepelny-dotyczacy-naleznosci-wyrazonych-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191869,jak-rozliczyc-zakup-srodka-trwalego-wraz-z-montazem-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191869,jak-rozliczyc-zakup-srodka-trwalego-wraz-z-montazem-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191869,jak-rozliczyc-zakup-srodka-trwalego-wraz-z-montazem-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193126,jak-ujac-w-ksiegach-zapomogi-wyplacane-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193126,jak-ujac-w-ksiegach-zapomogi-wyplacane-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193126,jak-ujac-w-ksiegach-zapomogi-wyplacane-pracownikom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195386,kontrakt-terminowy-forward-rozliczany-fizycznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195386,kontrakt-terminowy-forward-rozliczany-fizycznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195386,kontrakt-terminowy-forward-rozliczany-fizycznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195389,korekta-bledow-z-lat-ubieglych-8211-skutki-zawyzenia-kosztow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195389,korekta-bledow-z-lat-ubieglych-8211-skutki-zawyzenia-kosztow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195389,korekta-bledow-z-lat-ubieglych-8211-skutki-zawyzenia-kosztow.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 6 z 25

Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie roku 1/23

Koszty i przychody związane ze złomowaniem wyrobów 11/17

Likwidacja uszkodzonych towarów handlowych 19/15

Nadpłata składek ZUS i ich zwrot zleceniobiorcy 4/25

Nadpłata wynikająca z rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych 22/27

Opakowania wytworzone we własnym zakresie 8/14

Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych 8/19

Pożyczka od wspólnika udzielona w walucie obcej i wpłacona do kasy walutowej 20/22

Przekwalifikowanie składnika aktywów z wyrobu gotowego na środek trwały 14/22

Przerób handlowy towarów mający na celu ich dostosowanie do sprzedaży 13/24

Przychody ze sprzedaży na przełomie roku przy szczególnych warunkach dostawy 24/24

Przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowanie za powypadkową naprawę samochodu 6/21

Refundacja kosztów na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego w firmie osoby fizycznej 5/22

Rozchód wyrobów gotowych i rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych 12/18

Rozliczanie kosztów ubezpieczenia środka trwałego w budowie 3/25

Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych półproduktów 6/25

Rozliczenie kosztów leasingu operacyjnego dla celów podatkowych, a finansowego dla celów bilansowych 22/22

Rozliczenie kosztów ubezpieczenia samochodu po jego sprzedaży 1/27

Rozliczenie kosztów uruchomienia nowej produkcji 7/16

Rozliczenie zagranicznej podróży służbowej 2/20

Rozrachunki w walucie obcej z kontrahentem krajowym – prowizja za usługi pośrednictwa 11/24

Skutki bilansowe przewalutowania kredytu obrotowego 17/25

Skutki bilansowe zapewnienia pracownikom hotelu z obiadokolacją w podróży służbowej 19/25

Skutki błędnego ujęcia w księgach poprzedniego roku kwoty podatku dochodowego 18/25

Skutki zawarcia umowy leasingu zwrotnego, której przedmiotem jest samochód osobowy 22/19

Skutki zawarcia umowy leasingu zwrotnego w księgach rachunkowych 2/26

Sposoby ewidencji księgowej podatku od nieruchomości 3/20

Sprzedaż maszyny i jednoczesne przyjęcie jej w leasing 18/21

Sprzedaż osobom fizycznym towarów, które są w części refundowane przez NFZ 21/29

Sprzedaż towarów w ramach umowy komisu 7/18

Sprzedaż udziałów długoterminowych posiadanych w innej spółce 12/23

Udzielanie pożyczek w księgach jednostki prowadzącej działalność w tym zakresie 11/20

Umorzenie należności, w odniesieniu do której skorzystano z ulgi na złe długi 13/20

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183599,korekta-przychodow-ze-sprzedazy-na-przelomie-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183599,korekta-przychodow-ze-sprzedazy-na-przelomie-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183599,korekta-przychodow-ze-sprzedazy-na-przelomie-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188818,koszty-i-przychody-zwiazane-ze-zlomowaniem-wyrobow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188818,koszty-i-przychody-zwiazane-ze-zlomowaniem-wyrobow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188818,koszty-i-przychody-zwiazane-ze-zlomowaniem-wyrobow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193123,likwidacja-uszkodzonych-towarow-handlowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193123,likwidacja-uszkodzonych-towarow-handlowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193123,likwidacja-uszkodzonych-towarow-handlowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185308,nadplata-skladek-zus-i-ich-zwrot-zleceniobiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185308,nadplata-skladek-zus-i-ich-zwrot-zleceniobiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185308,nadplata-skladek-zus-i-ich-zwrot-zleceniobiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195020,nadplata-wynikajaca-z-rocznego-rozliczenia-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195020,nadplata-wynikajaca-z-rocznego-rozliczenia-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195020,nadplata-wynikajaca-z-rocznego-rozliczenia-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187388,opakowania-wytworzone-we-wlasnym-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187388,opakowania-wytworzone-we-wlasnym-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187388,opakowania-wytworzone-we-wlasnym-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187398,operacje-gospodarcze-wyrazone-w-walutach-obcych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187398,operacje-gospodarcze-wyrazone-w-walutach-obcych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187398,operacje-gospodarcze-wyrazone-w-walutach-obcych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193905,pozyczka-od-wspolnika-udzielona-w-walucie-obcej-i-wplacona-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193905,pozyczka-od-wspolnika-udzielona-w-walucie-obcej-i-wplacona-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193905,pozyczka-od-wspolnika-udzielona-w-walucie-obcej-i-wplacona-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190762,przekwalifikowanie-skladnika-aktywow-z-wyrobu-gotowego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190762,przekwalifikowanie-skladnika-aktywow-z-wyrobu-gotowego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190762,przekwalifikowanie-skladnika-aktywow-z-wyrobu-gotowego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190044,przerob-handlowy-towarow-majacy-na-celu-ich-dostosowanie-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190044,przerob-handlowy-towarow-majacy-na-celu-ich-dostosowanie-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190044,przerob-handlowy-towarow-majacy-na-celu-ich-dostosowanie-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196238,przychody-ze-sprzedazy-na-przelomie-roku-przy-szczegolnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196238,przychody-ze-sprzedazy-na-przelomie-roku-przy-szczegolnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196238,przychody-ze-sprzedazy-na-przelomie-roku-przy-szczegolnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186443,przyznane-przez-ubezpieczyciela-odszkodowanie-za-powypadkowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186443,przyznane-przez-ubezpieczyciela-odszkodowanie-za-powypadkowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186443,przyznane-przez-ubezpieczyciela-odszkodowanie-za-powypadkowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185641,refundacja-kosztow-na-utworzenie-miejsca-pracy-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185641,refundacja-kosztow-na-utworzenie-miejsca-pracy-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185641,refundacja-kosztow-na-utworzenie-miejsca-pracy-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189815,rozchod-wyrobow-gotowych-i-rozliczanie-odchylen-od-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189815,rozchod-wyrobow-gotowych-i-rozliczanie-odchylen-od-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189815,rozchod-wyrobow-gotowych-i-rozliczanie-odchylen-od-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184589,rozliczanie-kosztow-ubezpieczenia-srodka-trwalego-w-budowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184589,rozliczanie-kosztow-ubezpieczenia-srodka-trwalego-w-budowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184589,rozliczanie-kosztow-ubezpieczenia-srodka-trwalego-w-budowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186445,rozliczanie-odchylen-od-cen-ewidencyjnych-polproduktow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186445,rozliczanie-odchylen-od-cen-ewidencyjnych-polproduktow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186445,rozliczanie-odchylen-od-cen-ewidencyjnych-polproduktow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195018,rozliczenie-kosztow-leasingu-operacyjnego-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195018,rozliczenie-kosztow-leasingu-operacyjnego-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195018,rozliczenie-kosztow-leasingu-operacyjnego-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183604,rozliczenie-kosztow-ubezpieczenia-samochodu-po-jego-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183604,rozliczenie-kosztow-ubezpieczenia-samochodu-po-jego-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183604,rozliczenie-kosztow-ubezpieczenia-samochodu-po-jego-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186693,rozliczenie-kosztow-uruchomienia-nowej-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186693,rozliczenie-kosztow-uruchomienia-nowej-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186693,rozliczenie-kosztow-uruchomienia-nowej-produkcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184333,rozliczenie-zagranicznej-podrozy-sluzbowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184333,rozliczenie-zagranicznej-podrozy-sluzbowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184333,rozliczenie-zagranicznej-podrozy-sluzbowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188826,rozrachunki-w-walucie-obcej-z-kontrahentem-krajowym-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188826,rozrachunki-w-walucie-obcej-z-kontrahentem-krajowym-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188826,rozrachunki-w-walucie-obcej-z-kontrahentem-krajowym-8211.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192246,skutki-bilansowe-przewalutowania-kredytu-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192246,skutki-bilansowe-przewalutowania-kredytu-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192246,skutki-bilansowe-przewalutowania-kredytu-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193129,skutki-bilansowe-zapewnienia-pracownikom-hotelu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193129,skutki-bilansowe-zapewnienia-pracownikom-hotelu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193129,skutki-bilansowe-zapewnienia-pracownikom-hotelu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192907,skutki-blednego-ujecia-w-ksiegach-poprzedniego-roku-kwoty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192907,skutki-blednego-ujecia-w-ksiegach-poprzedniego-roku-kwoty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192907,skutki-blednego-ujecia-w-ksiegach-poprzedniego-roku-kwoty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195017,skutki-zawarcia-umowy-leasingu-zwrotnego-ktorej-przedmiotem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195017,skutki-zawarcia-umowy-leasingu-zwrotnego-ktorej-przedmiotem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195017,skutki-zawarcia-umowy-leasingu-zwrotnego-ktorej-przedmiotem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184338,skutki-zawarcia-umowy-leasingu-zwrotnego-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184338,skutki-zawarcia-umowy-leasingu-zwrotnego-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184338,skutki-zawarcia-umowy-leasingu-zwrotnego-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184584,sposoby-ewidencji-ksiegowej-podatku-od-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184584,sposoby-ewidencji-ksiegowej-podatku-od-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184584,sposoby-ewidencji-ksiegowej-podatku-od-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192903,sprzedaz-maszyny-i-jednoczesne-przyjecie-jej-w-leasing.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192903,sprzedaz-maszyny-i-jednoczesne-przyjecie-jej-w-leasing.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192903,sprzedaz-maszyny-i-jednoczesne-przyjecie-jej-w-leasing.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194273,sprzedaz-osobom-fizycznym-towarow-ktore-sa-w-czesci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194273,sprzedaz-osobom-fizycznym-towarow-ktore-sa-w-czesci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194273,sprzedaz-osobom-fizycznym-towarow-ktore-sa-w-czesci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186701,sprzedaz-towarow-w-ramach-umowy-komisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186701,sprzedaz-towarow-w-ramach-umowy-komisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186701,sprzedaz-towarow-w-ramach-umowy-komisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189822,sprzedaz-udzialow-dlugoterminowych-posiadanych-w-innej-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189822,sprzedaz-udzialow-dlugoterminowych-posiadanych-w-innej-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189822,sprzedaz-udzialow-dlugoterminowych-posiadanych-w-innej-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188821,udzielanie-pozyczek-w-ksiegach-jednostki-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188821,udzielanie-pozyczek-w-ksiegach-jednostki-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188821,udzielanie-pozyczek-w-ksiegach-jednostki-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190037,umorzenie-naleznosci-w-odniesieniu-do-ktorej-skorzystano.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190037,umorzenie-naleznosci-w-odniesieniu-do-ktorej-skorzystano.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190037,umorzenie-naleznosci-w-odniesieniu-do-ktorej-skorzystano.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 7 z 25

Ustalanie wyniku finansowego w jednostce prowadzącej dwie odmiany działalności 24/28

Wniesienie dopłat do spółki z o.o., której jedynym udziałowcem jest gmina 5/27

Wydatki poniesione w bieżącym roku na udział w targach, które odbędą się w roku następnym 22/25

Wykup maszyny z leasingu finansowego z zamiarem jej sprzedaży w tym samym miesiącu 6/23

Wyroby w stałych cenach ewidencyjnych – wycena bilansowa i prezentacja w sprawozdaniu 23/20

Zakup materiałów w różnych jednostkach miary i różnice powstałe w wyniku zaokrągleń 14/20

Zakup towarów w Unii Europejskiej i ich sprzedaż w księgach hurtowni 9/23

Zaliczka otrzymana w walucie obcej na dostawę krajową towarów 10/19

Zaliczki na poczet dostaw – wybrane problemy związane z ich ewidencją i rozliczaniem 17/20

Zapis techniczny dla zachowania czystości obrotów na kontach wynikowych i bilansowych 4/27

Zaprzestanie budowy środka trwałego – wybrane zagadnienia 20/19

Zmiana kwalifikacji nieruchomości z inwestycji do środków trwałych 15/21

Zobowiązanie warunkowe oraz rezerwa z tytułu udzielonego poręczenia 16/23

Zwrot nadpłaconego cła dotyczącego importu towarów z odprawą celną w kraju UE 15/17

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
Amortyzacja budynku oddanego częściowo do użytkowania 17/29

Amortyzacja budynku w trakcie jego modernizacji 2/31

Amortyzacja samochodu osobowego o wartości początkowej przekraczającej 20.000 euro 18/30

Amortyzacja środka trwałego, na zakup którego jednostka otrzymała dotację 21/33

Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej 3/29

Amortyzacja środków trwałych wniesionych aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa 14/32

Błędnie wyksięgowana wartość środka trwałego sprzedanego w ubiegłym roku obrotowym 17/30

Budowa hali produkcyjnej na cudzym gruncie finansowana leasingiem 13/31

Budowa hali produkcyjnej na gruncie zaliczonym do inwestycji 4/33

Czy amortyzować budynek nieużywany od kilku lat, który przeznaczono do sprzedaży? 14/29

Czy konstrukcja reklamy może być środkiem trwałym? 24/35

Czy można ponownie wprowadzić do ewidencji samochód całkowicie zamortyzowany? 12/28

Dodatkowa opłata za przedłużenie prawa do znaku towarowego 19/31

Dotacja na dofinansowanie budowy środka trwałego stanowiąca niewielki procent jego wartości początkowej 24/32

Ewidencja księgowa sprzedaży środka trwałego sfinansowanego częściowo z dotacji 14/27

Ewidencja zakupu telefonu służbowego częściowo sfinansowanego przez pracownika 6/34

Grunty służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową, jako środki trwałe podlegające amortyzacji 20/29

Gwarancyjna wymiana środka trwałego 10/31

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196243,ustalanie-wyniku-finansowego-w-jednostce-prowadzacej-dwie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196243,ustalanie-wyniku-finansowego-w-jednostce-prowadzacej-dwie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196243,ustalanie-wyniku-finansowego-w-jednostce-prowadzacej-dwie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185646,wniesienie-doplat-do-spolki-z-oo-ktorej-jedynym-udzialowcem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185646,wniesienie-doplat-do-spolki-z-oo-ktorej-jedynym-udzialowcem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185646,wniesienie-doplat-do-spolki-z-oo-ktorej-jedynym-udzialowcem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195019,wydatki-poniesione-w-biezacym-roku-na-udzial-w-targach-ktore.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195019,wydatki-poniesione-w-biezacym-roku-na-udzial-w-targach-ktore.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195019,wydatki-poniesione-w-biezacym-roku-na-udzial-w-targach-ktore.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186444,wykup-maszyny-z-leasingu-finansowego-z-zamiarem-jej-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186444,wykup-maszyny-z-leasingu-finansowego-z-zamiarem-jej-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186444,wykup-maszyny-z-leasingu-finansowego-z-zamiarem-jej-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195383,wyroby-w-stalych-cenach-ewidencyjnych-8211-wycena-bilansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195383,wyroby-w-stalych-cenach-ewidencyjnych-8211-wycena-bilansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195383,wyroby-w-stalych-cenach-ewidencyjnych-8211-wycena-bilansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190759,zakup-materialow-w-roznych-jednostkach-miary-i-roznice.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190759,zakup-materialow-w-roznych-jednostkach-miary-i-roznice.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190759,zakup-materialow-w-roznych-jednostkach-miary-i-roznice.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187821,zakup-towarow-w-unii-europejskiej-i-ich-sprzedaz-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187821,zakup-towarow-w-unii-europejskiej-i-ich-sprzedaz-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187821,zakup-towarow-w-unii-europejskiej-i-ich-sprzedaz-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188571,zaliczka-otrzymana-w-walucie-obcej-na-dostawe-krajowa-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188571,zaliczka-otrzymana-w-walucie-obcej-na-dostawe-krajowa-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188571,zaliczka-otrzymana-w-walucie-obcej-na-dostawe-krajowa-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192242,zaliczki-na-poczet-dostaw-8211-wybrane-problemy-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192242,zaliczki-na-poczet-dostaw-8211-wybrane-problemy-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192242,zaliczki-na-poczet-dostaw-8211-wybrane-problemy-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185311,zapis-techniczny-dla-zachowania-czystosci-obrotow-na-kontach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185311,zapis-techniczny-dla-zachowania-czystosci-obrotow-na-kontach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185311,zapis-techniczny-dla-zachowania-czystosci-obrotow-na-kontach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193901,zaprzestanie-budowy-srodka-trwalego-8211-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193901,zaprzestanie-budowy-srodka-trwalego-8211-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193901,zaprzestanie-budowy-srodka-trwalego-8211-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191145,zmiana-kwalifikacji-nieruchomosci-z-inwestycji-do-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191145,zmiana-kwalifikacji-nieruchomosci-z-inwestycji-do-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191145,zmiana-kwalifikacji-nieruchomosci-z-inwestycji-do-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191873,zobowiazanie-warunkowe-oraz-rezerwa-z-tytulu-udzielonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191873,zobowiazanie-warunkowe-oraz-rezerwa-z-tytulu-udzielonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191873,zobowiazanie-warunkowe-oraz-rezerwa-z-tytulu-udzielonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191141,zwrot-nadplaconego-cla-dotyczacego-importu-towarow-z-odprawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191141,zwrot-nadplaconego-cla-dotyczacego-importu-towarow-z-odprawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191141,zwrot-nadplaconego-cla-dotyczacego-importu-towarow-z-odprawa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192251,amortyzacja-budynku-oddanego-czesciowo-do-uzytkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192251,amortyzacja-budynku-oddanego-czesciowo-do-uzytkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192251,amortyzacja-budynku-oddanego-czesciowo-do-uzytkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184343,amortyzacja-budynku-w-trakcie-jego-modernizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184343,amortyzacja-budynku-w-trakcie-jego-modernizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184343,amortyzacja-budynku-w-trakcie-jego-modernizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192911,amortyzacja-samochodu-osobowego-o-wartosci-poczatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192911,amortyzacja-samochodu-osobowego-o-wartosci-poczatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192911,amortyzacja-samochodu-osobowego-o-wartosci-poczatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194277,amortyzacja-srodka-trwalego-na-zakup-ktorego-jednostka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194277,amortyzacja-srodka-trwalego-na-zakup-ktorego-jednostka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194277,amortyzacja-srodka-trwalego-na-zakup-ktorego-jednostka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184593,amortyzacja-srodka-trwalego-sfinansowanego-dotacja-z-unii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184593,amortyzacja-srodka-trwalego-sfinansowanego-dotacja-z-unii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184593,amortyzacja-srodka-trwalego-sfinansowanego-dotacja-z-unii.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190769,amortyzacja-srodkow-trwalych-wniesionych-aportem-w-postaci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190769,amortyzacja-srodkow-trwalych-wniesionych-aportem-w-postaci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190769,amortyzacja-srodkow-trwalych-wniesionych-aportem-w-postaci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192253,blednie-wyksiegowana-wartosc-srodka-trwalego-sprzedanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192253,blednie-wyksiegowana-wartosc-srodka-trwalego-sprzedanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192253,blednie-wyksiegowana-wartosc-srodka-trwalego-sprzedanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190052,budowa-hali-produkcyjnej-na-cudzym-gruncie-finansowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190052,budowa-hali-produkcyjnej-na-cudzym-gruncie-finansowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190052,budowa-hali-produkcyjnej-na-cudzym-gruncie-finansowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185329,budowa-hali-produkcyjnej-na-gruncie-zaliczonym-do-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185329,budowa-hali-produkcyjnej-na-gruncie-zaliczonym-do-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185329,budowa-hali-produkcyjnej-na-gruncie-zaliczonym-do-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190767,czy-amortyzowac-budynek-nieuzywany-od-kilku-lat-ktory.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190767,czy-amortyzowac-budynek-nieuzywany-od-kilku-lat-ktory.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190767,czy-amortyzowac-budynek-nieuzywany-od-kilku-lat-ktory.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196250,czy-konstrukcja-reklamy-moze-byc-srodkiem-trwalym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196250,czy-konstrukcja-reklamy-moze-byc-srodkiem-trwalym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196250,czy-konstrukcja-reklamy-moze-byc-srodkiem-trwalym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189828,czy-mozna-ponownie-wprowadzic-do-ewidencji-samochod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189828,czy-mozna-ponownie-wprowadzic-do-ewidencji-samochod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189828,czy-mozna-ponownie-wprowadzic-do-ewidencji-samochod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193136,dodatkowa-oplata-za-przedluzenie-prawa-do-znaku-towarowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193136,dodatkowa-oplata-za-przedluzenie-prawa-do-znaku-towarowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193136,dodatkowa-oplata-za-przedluzenie-prawa-do-znaku-towarowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196247,dotacja-na-dofinansowanie-budowy-srodka-trwalego-stanowiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196247,dotacja-na-dofinansowanie-budowy-srodka-trwalego-stanowiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196247,dotacja-na-dofinansowanie-budowy-srodka-trwalego-stanowiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190766,ewidencja-ksiegowa-sprzedazy-srodka-trwalego-sfinansowanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190766,ewidencja-ksiegowa-sprzedazy-srodka-trwalego-sfinansowanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190766,ewidencja-ksiegowa-sprzedazy-srodka-trwalego-sfinansowanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186454,ewidencja-zakupu-telefonu-sluzbowego-czesciowo-sfinansowanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186454,ewidencja-zakupu-telefonu-sluzbowego-czesciowo-sfinansowanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186454,ewidencja-zakupu-telefonu-sluzbowego-czesciowo-sfinansowanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193913,grunty-sluzace-wydobyciu-kopalin-metoda-odkrywkowa-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193913,grunty-sluzace-wydobyciu-kopalin-metoda-odkrywkowa-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193913,grunty-sluzace-wydobyciu-kopalin-metoda-odkrywkowa-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188582,gwarancyjna-wymiana-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188582,gwarancyjna-wymiana-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188582,gwarancyjna-wymiana-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 8 z 25

Jak ująć w księgach częściową likwidację środka trwałego? 24/33

Jak ująć w księgach koszty transportu środka trwałego? 15/28

Jednorazowy odpis amortyzacyjny dla celów podatkowych a przepisy bilansowe 1/32

Kiedy dany składnik majątku można uznać za odrębny środek trwały? 15/25

Kiedy można dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego od sprzedanego samochodu? 17/31

Klasyfikacja środka trwałego do odpowiedniej grupy i rodzaju KŚT 13/32

Korekta zapisów związanych ze sprzedażą środka trwałego poddanego wcześniej aktualizacji 19/32

Koszty i przychody związane ze szkodą komunikacyjną pojazdu firmowego 7/26

Koszty wykonania serii próbnych przed zakupem maszyny produkcyjnej 24/34

Koszty związane z utrzymaniem nieruchomości po jej przekwalifikowaniu do inwestycji 3/33

Modernizacja obcego środka trwałego o niewielkiej wartości 15/28

Moment rozpoczęcia amortyzacji przedmiotu leasingu oraz ustalenie jego wartości początkowej 23/30

Moment ujęcia w księgach rachunkowych wydatków na projekt budowlany dotyczący budowy środka trwałego 17/28

Nadwyżka środka trwałego ujawnionego w wyniku inwentaryzacji 1/30

Na jakim koncie księgować zakup środka trwałego niewymagającego montażu? 15/24

Nakłady na środek trwały, który po zakończeniu prac zostanie przeznaczony pod wynajem 2/31

Nakłady poniesione na ogrodzenie budynku – ulepszenie, czy remont środka trwałego? 22/34

Nakłady poniesione na wykonanie parkingu przy budynku 21/35

Niedobór umorzonego środka trwałego 5/30

Nieodpłatne otrzymanie licencji na korzystanie z programu komputerowego 11/33

Nieumorzona wartość początkowa budynku poddanego rozbiórce 10/26

Nowe ogrodzenie jako odrębny środek trwały 4/32

Odpłatne nabycie prawa służebności gruntowej 19/29

Opłata za przekwalifikowanie gruntu rolnego na budowlany 13/30

Opłaty za wypisy i wyrysy związane z budową nowego środka trwałego 20/26

Produkcja testowa związana z zakupem nowego środka trwałego 23/33

Przejęcie przedmiotu zabezpieczenia przez bank w związku z niespłacaniem kredytu 9/34

Przekazanie środków trwałych do spółki przejmującej 9/36

Przekwalifikowanie budynku ze środków trwałych do inwestycji wycenianych w cenach rynkowych 3/32

Przeniesienie własności nieruchomości ze spółki na wspólników 11/28

Przez jaki okres rozliczać w czasie koszty remontu kapitalnego środka trwałego? 15/26

Remont silnika mający na celu przywrócenie pierwotnego stanu technicznego środka trwałego 2/32

Rozliczanie kosztów pośrednich modernizacji na poszczególne środki trwałe 13/28

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196248,jak-ujac-w-ksiegach-czesciowa-likwidacje-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196248,jak-ujac-w-ksiegach-czesciowa-likwidacje-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196248,jak-ujac-w-ksiegach-czesciowa-likwidacje-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191153,jak-ujac-w-ksiegach-koszty-transportu-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191153,jak-ujac-w-ksiegach-koszty-transportu-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191153,jak-ujac-w-ksiegach-koszty-transportu-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183610,jednorazowy-odpis-amortyzacyjny-dla-celow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183610,jednorazowy-odpis-amortyzacyjny-dla-celow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183610,jednorazowy-odpis-amortyzacyjny-dla-celow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191151,kiedy-dany-skladnik-majatku-mozna-uznac-za-odrebny-srodek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191151,kiedy-dany-skladnik-majatku-mozna-uznac-za-odrebny-srodek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191151,kiedy-dany-skladnik-majatku-mozna-uznac-za-odrebny-srodek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192254,kiedy-mozna-dokonac-ostatniego-odpisu-amortyzacyjnego-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192254,kiedy-mozna-dokonac-ostatniego-odpisu-amortyzacyjnego-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192254,kiedy-mozna-dokonac-ostatniego-odpisu-amortyzacyjnego-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190053,klasyfikacja-srodka-trwalego-do-odpowiedniej-grupy-i-rodzaju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190053,klasyfikacja-srodka-trwalego-do-odpowiedniej-grupy-i-rodzaju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190053,klasyfikacja-srodka-trwalego-do-odpowiedniej-grupy-i-rodzaju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193137,korekta-zapisow-zwiazanych-ze-sprzedaza-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193137,korekta-zapisow-zwiazanych-ze-sprzedaza-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193137,korekta-zapisow-zwiazanych-ze-sprzedaza-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186731,koszty-i-przychody-zwiazane-ze-szkoda-komunikacyjna-pojazdu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186731,koszty-i-przychody-zwiazane-ze-szkoda-komunikacyjna-pojazdu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186731,koszty-i-przychody-zwiazane-ze-szkoda-komunikacyjna-pojazdu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196249,koszty-wykonania-serii-probnych-przed-zakupem-maszyny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196249,koszty-wykonania-serii-probnych-przed-zakupem-maszyny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196249,koszty-wykonania-serii-probnych-przed-zakupem-maszyny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184596,koszty-zwiazane-z-utrzymaniem-nieruchomosci-po-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184596,koszty-zwiazane-z-utrzymaniem-nieruchomosci-po-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184596,koszty-zwiazane-z-utrzymaniem-nieruchomosci-po-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191154,modernizacja-obcego-srodka-trwalego-o-niewielkiej-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191154,modernizacja-obcego-srodka-trwalego-o-niewielkiej-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191154,modernizacja-obcego-srodka-trwalego-o-niewielkiej-wartosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195394,moment-rozpoczecia-amortyzacji-przedmiotu-leasingu-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195394,moment-rozpoczecia-amortyzacji-przedmiotu-leasingu-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195394,moment-rozpoczecia-amortyzacji-przedmiotu-leasingu-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192250,moment-ujecia-w-ksiegach-rachunkowych-wydatkow-na-projekt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192250,moment-ujecia-w-ksiegach-rachunkowych-wydatkow-na-projekt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192250,moment-ujecia-w-ksiegach-rachunkowych-wydatkow-na-projekt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183608,nadwyzka-srodka-trwalego-ujawnionego-w-wyniku-inwentaryzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183608,nadwyzka-srodka-trwalego-ujawnionego-w-wyniku-inwentaryzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183608,nadwyzka-srodka-trwalego-ujawnionego-w-wyniku-inwentaryzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191150,na-jakim-koncie-ksiegowac-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191150,na-jakim-koncie-ksiegowac-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191150,na-jakim-koncie-ksiegowac-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184344,naklady-na-srodek-trwaly-ktory-po-zakonczeniu-prac-zostanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184344,naklady-na-srodek-trwaly-ktory-po-zakonczeniu-prac-zostanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184344,naklady-na-srodek-trwaly-ktory-po-zakonczeniu-prac-zostanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195024,naklady-poniesione-na-ogrodzenie-budynku-8211-ulepszenie-czy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195024,naklady-poniesione-na-ogrodzenie-budynku-8211-ulepszenie-czy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195024,naklady-poniesione-na-ogrodzenie-budynku-8211-ulepszenie-czy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194279,naklady-poniesione-na-wykonanie-parkingu-przy-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194279,naklady-poniesione-na-wykonanie-parkingu-przy-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194279,naklady-poniesione-na-wykonanie-parkingu-przy-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185651,niedobor-umorzonego-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185651,niedobor-umorzonego-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185651,niedobor-umorzonego-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188834,nieodplatne-otrzymanie-licencji-na-korzystanie-z-programu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188834,nieodplatne-otrzymanie-licencji-na-korzystanie-z-programu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188834,nieodplatne-otrzymanie-licencji-na-korzystanie-z-programu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188580,nieumorzona-wartosc-poczatkowa-budynku-poddanego-rozbiorce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188580,nieumorzona-wartosc-poczatkowa-budynku-poddanego-rozbiorce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188580,nieumorzona-wartosc-poczatkowa-budynku-poddanego-rozbiorce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185327,nowe-ogrodzenie-jako-odrebny-srodek-trwaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185327,nowe-ogrodzenie-jako-odrebny-srodek-trwaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185327,nowe-ogrodzenie-jako-odrebny-srodek-trwaly.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193135,odplatne-nabycie-prawa-sluzebnosci-gruntowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193135,odplatne-nabycie-prawa-sluzebnosci-gruntowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193135,odplatne-nabycie-prawa-sluzebnosci-gruntowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190051,oplata-za-przekwalifikowanie-gruntu-rolnego-na-budowlany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190051,oplata-za-przekwalifikowanie-gruntu-rolnego-na-budowlany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190051,oplata-za-przekwalifikowanie-gruntu-rolnego-na-budowlany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193909,oplaty-za-wypisy-i-wyrysy-zwiazane-z-budowa-nowego-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193909,oplaty-za-wypisy-i-wyrysy-zwiazane-z-budowa-nowego-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193909,oplaty-za-wypisy-i-wyrysy-zwiazane-z-budowa-nowego-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195396,produkcja-testowa-zwiazana-z-zakupem-nowego-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195396,produkcja-testowa-zwiazana-z-zakupem-nowego-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195396,produkcja-testowa-zwiazana-z-zakupem-nowego-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187831,przejecie-przedmiotu-zabezpieczenia-przez-bank-w-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187831,przejecie-przedmiotu-zabezpieczenia-przez-bank-w-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187831,przejecie-przedmiotu-zabezpieczenia-przez-bank-w-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187832,przekazanie-srodkow-trwalych-do-spolki-przejmujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187832,przekazanie-srodkow-trwalych-do-spolki-przejmujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187832,przekazanie-srodkow-trwalych-do-spolki-przejmujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184595,przekwalifikowanie-budynku-ze-srodkow-trwalych-do-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184595,przekwalifikowanie-budynku-ze-srodkow-trwalych-do-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184595,przekwalifikowanie-budynku-ze-srodkow-trwalych-do-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188831,przeniesienie-wlasnosci-nieruchomosci-ze-spolki-na-wspolnikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188831,przeniesienie-wlasnosci-nieruchomosci-ze-spolki-na-wspolnikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188831,przeniesienie-wlasnosci-nieruchomosci-ze-spolki-na-wspolnikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191152,przez-jaki-okres-rozliczac-w-czasie-koszty-remontu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191152,przez-jaki-okres-rozliczac-w-czasie-koszty-remontu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191152,przez-jaki-okres-rozliczac-w-czasie-koszty-remontu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184345,remont-silnika-majacy-na-celu-przywrocenie-pierwotnego-stanu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184345,remont-silnika-majacy-na-celu-przywrocenie-pierwotnego-stanu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184345,remont-silnika-majacy-na-celu-przywrocenie-pierwotnego-stanu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190050,rozliczanie-kosztow-posrednich-modernizacji-na-poszczegolne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190050,rozliczanie-kosztow-posrednich-modernizacji-na-poszczegolne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190050,rozliczanie-kosztow-posrednich-modernizacji-na-poszczegolne.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 9 z 25

Rozliczanie nakładów na prace rozwojowe w świetle przepisów bilansowych i podatkowych 22/30

Rozliczenie kosztów ulepszenia środka trwałego 5/32

Rozliczenie różnicy z aktualizacji wyceny środka trwałego 18/33

Rozliczenie zakupu środka trwałego na przełomie miesiąca 7/27

Spisanie nakładów dotyczących innego zadania inwestycyjnego 3/32

Sposób prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych 8/29

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego otrzymanego nieodpłatnie 9/33

Środki trwałe okresowo nieużywane w związku z likwidacją jednego z punktów serwisowych 11/31

Środki trwałe otrzymane od gminy na podstawie umowy użyczenia 8/30

Termin zakończenia i rozpoczęcia odpisów amortyzacyjnych 1/33

Ubezpieczenie laptopa i ustalenie wartości początkowej 5/31

Udokumentowanie likwidacji programu komputerowego 12/32

Ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji 14/30

Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych 23/34

Ustalenie odroczonego podatku w związku z likwidacją środka trwałego 8/26

Ustalenie wartości początkowej nieruchomości sfinansowanej kredytem 16/27

Ustalenie wartości początkowej prawa użytkowania wieczystego gruntu 12/26

Ustalenie wartości początkowej samochodu osobowego w leasingu finansowym 7/23

Ustalenie wartości początkowej używanych samochodów ciężarowych nabytych w Unii Europejskiej 10/28

Ustalenie wielkości odpisu amortyzacyjnego od środka trwałego poddanego modernizacji 19/34

W jaki sposób ująć prace wykończeniowe przeprowadzone po przyjęciu środka trwałego do używania? 16/30

Wartości niematerialne i prawne w pełni zamortyzowane, lecz nadal używane w prowadzonej działalności 12/31

Wartość gruntu w użytkowaniu wieczystym ujęta w ewidencji pozabilansowej 12/28

Wartość początkowa środka trwałego wykupionego z leasingu operacyjnego 4/31

Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji 10/32

Wniesienie aportem nieruchomości gruntowej do spółki z o.o. 20/26

Wprowadzenie do ewidencji środka trwałego zakupionego na licytacji 12/29

Wprowadzenie środka trwałego ujawnionego podczas inwentaryzacji do ewidencji księgowej 4/30

Wydatki na adaptację obcego środka trwałego w ewidencji księgowej wynajmującego 20/28

Wydatki na remont i ulepszenie zestawu komputerowego 6/30

Wydatki na zakup części zamiennych do środków trwałych 1/31

Wydatki na zakup materiałów wykorzystywanych przy budowie środka trwałego 22/32

Wydatki ponoszone na zasadzenie zieleni wokół budynku 11/32

Wyksięgowanie niskocennych składników z ewidencji bilansowej 6/33

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195022,rozliczanie-nakladow-na-prace-rozwojowe-w-swietle-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195022,rozliczanie-nakladow-na-prace-rozwojowe-w-swietle-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195022,rozliczanie-nakladow-na-prace-rozwojowe-w-swietle-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185654,rozliczenie-kosztow-ulepszenia-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185654,rozliczenie-kosztow-ulepszenia-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185654,rozliczenie-kosztow-ulepszenia-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192913,rozliczenie-roznicy-z-aktualizacji-wyceny-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192913,rozliczenie-roznicy-z-aktualizacji-wyceny-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192913,rozliczenie-roznicy-z-aktualizacji-wyceny-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186734,rozliczenie-zakupu-srodka-trwalego-na-przelomie-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186734,rozliczenie-zakupu-srodka-trwalego-na-przelomie-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186734,rozliczenie-zakupu-srodka-trwalego-na-przelomie-miesiaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184594,spisanie-nakladow-dotyczacych-innego-zadania-inwestycyjnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184594,spisanie-nakladow-dotyczacych-innego-zadania-inwestycyjnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184594,spisanie-nakladow-dotyczacych-innego-zadania-inwestycyjnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187408,sposob-prowadzenia-ewidencji-analitycznej-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187408,sposob-prowadzenia-ewidencji-analitycznej-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187408,sposob-prowadzenia-ewidencji-analitycznej-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187830,sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-otrzymanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187830,sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-otrzymanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187830,sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-otrzymanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188832,srodki-trwale-okresowo-nieuzywane-w-zwiazku-z-likwidacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188832,srodki-trwale-okresowo-nieuzywane-w-zwiazku-z-likwidacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188832,srodki-trwale-okresowo-nieuzywane-w-zwiazku-z-likwidacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187409,srodki-trwale-otrzymane-od-gminy-na-podstawie-umowy-uzyczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187409,srodki-trwale-otrzymane-od-gminy-na-podstawie-umowy-uzyczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187409,srodki-trwale-otrzymane-od-gminy-na-podstawie-umowy-uzyczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183611,termin-zakonczenia-i-rozpoczecia-odpisow-amortyzacyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183611,termin-zakonczenia-i-rozpoczecia-odpisow-amortyzacyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183611,termin-zakonczenia-i-rozpoczecia-odpisow-amortyzacyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185653,ubezpieczenie-laptopa-i-ustalenie-wartosci-poczatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185653,ubezpieczenie-laptopa-i-ustalenie-wartosci-poczatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185653,ubezpieczenie-laptopa-i-ustalenie-wartosci-poczatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189831,udokumentowanie-likwidacji-programu-komputerowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189831,udokumentowanie-likwidacji-programu-komputerowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189831,udokumentowanie-likwidacji-programu-komputerowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190768,ujawnienie-srodka-trwalego-podczas-inwentaryzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190768,ujawnienie-srodka-trwalego-podczas-inwentaryzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190768,ujawnienie-srodka-trwalego-podczas-inwentaryzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195397,ulepszenie-skladnika-majatku-niewprowadzonego-do-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195397,ulepszenie-skladnika-majatku-niewprowadzonego-do-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195397,ulepszenie-skladnika-majatku-niewprowadzonego-do-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187407,ustalenie-odroczonego-podatku-w-zwiazku-z-likwidacja-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187407,ustalenie-odroczonego-podatku-w-zwiazku-z-likwidacja-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187407,ustalenie-odroczonego-podatku-w-zwiazku-z-likwidacja-srodka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191878,ustalenie-wartosci-poczatkowej-nieruchomosci-sfinansowanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191878,ustalenie-wartosci-poczatkowej-nieruchomosci-sfinansowanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191878,ustalenie-wartosci-poczatkowej-nieruchomosci-sfinansowanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189826,ustalenie-wartosci-poczatkowej-prawa-uzytkowania-wieczystego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189826,ustalenie-wartosci-poczatkowej-prawa-uzytkowania-wieczystego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189826,ustalenie-wartosci-poczatkowej-prawa-uzytkowania-wieczystego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186728,ustalenie-wartosci-poczatkowej-samochodu-osobowego-w-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186728,ustalenie-wartosci-poczatkowej-samochodu-osobowego-w-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186728,ustalenie-wartosci-poczatkowej-samochodu-osobowego-w-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188581,ustalenie-wartosci-poczatkowej-uzywanych-samochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188581,ustalenie-wartosci-poczatkowej-uzywanych-samochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188581,ustalenie-wartosci-poczatkowej-uzywanych-samochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193138,ustalenie-wielkosci-odpisu-amortyzacyjnego-od-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193138,ustalenie-wielkosci-odpisu-amortyzacyjnego-od-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193138,ustalenie-wielkosci-odpisu-amortyzacyjnego-od-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191879,w-jaki-sposob-ujac-prace-wykonczeniowe-przeprowadzone-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191879,w-jaki-sposob-ujac-prace-wykonczeniowe-przeprowadzone-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191879,w-jaki-sposob-ujac-prace-wykonczeniowe-przeprowadzone-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189830,wartosci-niematerialne-i-prawne-w-pelni-zamortyzowane-lecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189830,wartosci-niematerialne-i-prawne-w-pelni-zamortyzowane-lecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189830,wartosci-niematerialne-i-prawne-w-pelni-zamortyzowane-lecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189827,wartosc-gruntu-w-uzytkowaniu-wieczystym-ujeta-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189827,wartosc-gruntu-w-uzytkowaniu-wieczystym-ujeta-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189827,wartosc-gruntu-w-uzytkowaniu-wieczystym-ujeta-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185325,wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego-wykupionego-z-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185325,wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego-wykupionego-z-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185325,wartosc-poczatkowa-srodka-trwalego-wykupionego-z-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188583,weryfikacja-stosowanych-okresow-i-stawek-amortyzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188583,weryfikacja-stosowanych-okresow-i-stawek-amortyzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188583,weryfikacja-stosowanych-okresow-i-stawek-amortyzacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193910,wniesienie-aportem-nieruchomosci-gruntowej-do-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193910,wniesienie-aportem-nieruchomosci-gruntowej-do-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193910,wniesienie-aportem-nieruchomosci-gruntowej-do-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189829,wprowadzenie-do-ewidencji-srodka-trwalego-zakupionego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189829,wprowadzenie-do-ewidencji-srodka-trwalego-zakupionego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189829,wprowadzenie-do-ewidencji-srodka-trwalego-zakupionego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185323,wprowadzenie-srodka-trwalego-ujawnionego-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185323,wprowadzenie-srodka-trwalego-ujawnionego-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185323,wprowadzenie-srodka-trwalego-ujawnionego-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193911,wydatki-na-adaptacje-obcego-srodka-trwalego-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193911,wydatki-na-adaptacje-obcego-srodka-trwalego-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193911,wydatki-na-adaptacje-obcego-srodka-trwalego-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186448,wydatki-na-remont-i-ulepszenie-zestawu-komputerowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186448,wydatki-na-remont-i-ulepszenie-zestawu-komputerowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186448,wydatki-na-remont-i-ulepszenie-zestawu-komputerowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183609,wydatki-na-zakup-czesci-zamiennych-do-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183609,wydatki-na-zakup-czesci-zamiennych-do-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183609,wydatki-na-zakup-czesci-zamiennych-do-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195023,wydatki-na-zakup-materialow-wykorzystywanych-przy-budowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195023,wydatki-na-zakup-materialow-wykorzystywanych-przy-budowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195023,wydatki-na-zakup-materialow-wykorzystywanych-przy-budowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188833,wydatki-ponoszone-na-zasadzenie-zieleni-wokol-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188833,wydatki-ponoszone-na-zasadzenie-zieleni-wokol-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188833,wydatki-ponoszone-na-zasadzenie-zieleni-wokol-budynku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186453,wyksiegowanie-niskocennych-skladnikow-z-ewidencji-bilansowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186453,wyksiegowanie-niskocennych-skladnikow-z-ewidencji-bilansowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186453,wyksiegowanie-niskocennych-skladnikow-z-ewidencji-bilansowej.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 10 z 25

Wyksięgowanie przedmiotu leasingu w związku z zakończeniem umowy 16/32

Wymiana tachografów – kwalifikacja w kosztach rodzajowych 3/34

Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy ulepszaniu wynajmowanego lokalu 16/33

Zakup drobnego wyposażenia do biura 11/35

Zakup i montaż bramy garażowej rozliczany jako koszt ulepszenia budynku 6/32

Zakup nowego oprogramowania w związku z zakończeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania starego 23/32

Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem 21/34

Zakup serwera wraz z oprogramowaniem 22/35

Zakup środka trwałego sfinansowany z zysku 5/30

Zakup środków trwałych ze środków funduszu badań własnych instytutu badawczego 18/32

Zbiorcze odpisy amortyzacyjne od niskocennych środków trwałych tego samego rodzaju i przeznaczenia 24/36

Zestaw do monitoringu – ulepszenie budynku czy odrębny środek trwały? 17/29

5. Rachunkowość krok po kroku
Ewidencja kosztów na przełomie dwóch lat obrotowych 22/37

Ewidencja księgowa wybranych operacji w firmie osoby fizycznej 4/36

Ewidencja potrąceń z wynagrodzeń pracowników na przykładach 17/32

Fundusze specjalne w księgach i bilansie 9/38

Import usług w księgach rachunkowych 10/33

Inwentaryzacja w drodze spisu z natury 23/36

Koszty wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia na przełomie lat 1/35

Kredyt inwestycyjny na zakup środka trwałego 11/36

Metody wyceny rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych 2/33

Obrót wierzytelnościami w ewidencji księgowej 13/33

Odszkodowania i koszty naprawy związane z wypadkiem lub kradzieżą pojazdu firmowego 16/34

Organizacja rachunkowości i obowiązki sprawozdawcze w firmie osoby fizycznej 3/35

Podatki, opłaty, kary i odsetki od zobowiązań budżetowych w ewidencji księgowej 14/33

Polisy ubezpieczeniowe w ewidencji księgowej 15/30

Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym 7/28

Prezentacja wybranych sald kont aktywów i pasywów w bilansie 6/35

Problemy z prezentacją niektórych operacji gospodarczych w sprawozdaniu finansowym 8/31

Rabat z tytułu zrealizowania określonej wielkości zakupów 19/35

Rozliczanie wydatków pracownika na przejazdy własnym samochodem w celach służbowych 20/31

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191880,wyksiegowanie-przedmiotu-leasingu-w-zwiazku-z-zakonczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191880,wyksiegowanie-przedmiotu-leasingu-w-zwiazku-z-zakonczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191880,wyksiegowanie-przedmiotu-leasingu-w-zwiazku-z-zakonczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184597,wymiana-tachografow-8211-kwalifikacja-w-kosztach-rodzajowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184597,wymiana-tachografow-8211-kwalifikacja-w-kosztach-rodzajowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184597,wymiana-tachografow-8211-kwalifikacja-w-kosztach-rodzajowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191881,wynagrodzenie-pracownikow-zatrudnionych-przy-ulepszaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191881,wynagrodzenie-pracownikow-zatrudnionych-przy-ulepszaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191881,wynagrodzenie-pracownikow-zatrudnionych-przy-ulepszaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188835,zakup-drobnego-wyposazenia-do-biura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188835,zakup-drobnego-wyposazenia-do-biura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188835,zakup-drobnego-wyposazenia-do-biura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186452,zakup-i-montaz-bramy-garazowej-rozliczany-jako-koszt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186452,zakup-i-montaz-bramy-garazowej-rozliczany-jako-koszt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186452,zakup-i-montaz-bramy-garazowej-rozliczany-jako-koszt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195395,zakup-nowego-oprogramowania-w-zwiazku-z-zakonczeniem-wsparcia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195395,zakup-nowego-oprogramowania-w-zwiazku-z-zakonczeniem-wsparcia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195395,zakup-nowego-oprogramowania-w-zwiazku-z-zakonczeniem-wsparcia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194278,zakup-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntu-wraz-z-budynkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194278,zakup-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntu-wraz-z-budynkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194278,zakup-prawa-uzytkowania-wieczystego-gruntu-wraz-z-budynkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195025,zakup-serwera-wraz-z-oprogramowaniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195025,zakup-serwera-wraz-z-oprogramowaniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195025,zakup-serwera-wraz-z-oprogramowaniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185652,zakup-srodka-trwalego-sfinansowany-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185652,zakup-srodka-trwalego-sfinansowany-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185652,zakup-srodka-trwalego-sfinansowany-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192912,zakup-srodkow-trwalych-ze-srodkow-funduszu-badan-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192912,zakup-srodkow-trwalych-ze-srodkow-funduszu-badan-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192912,zakup-srodkow-trwalych-ze-srodkow-funduszu-badan-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196251,zbiorcze-odpisy-amortyzacyjne-od-niskocennych-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196251,zbiorcze-odpisy-amortyzacyjne-od-niskocennych-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196251,zbiorcze-odpisy-amortyzacyjne-od-niskocennych-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192252,zestaw-do-monitoringu-8211-ulepszenie-budynku-czy-odrebny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192252,zestaw-do-monitoringu-8211-ulepszenie-budynku-czy-odrebny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192252,zestaw-do-monitoringu-8211-ulepszenie-budynku-czy-odrebny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195027,ewidencja-kosztow-na-przelomie-dwoch-lat-obrotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195027,ewidencja-kosztow-na-przelomie-dwoch-lat-obrotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195027,ewidencja-kosztow-na-przelomie-dwoch-lat-obrotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185342,ewidencja-ksiegowa-wybranych-operacji-w-firmie-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185342,ewidencja-ksiegowa-wybranych-operacji-w-firmie-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185342,ewidencja-ksiegowa-wybranych-operacji-w-firmie-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192256,ewidencja-potracen-z-wynagrodzen-pracownikow-na-przykladach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192256,ewidencja-potracen-z-wynagrodzen-pracownikow-na-przykladach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192256,ewidencja-potracen-z-wynagrodzen-pracownikow-na-przykladach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187834,fundusze-specjalne-w-ksiegach-i-bilansie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187834,fundusze-specjalne-w-ksiegach-i-bilansie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187834,fundusze-specjalne-w-ksiegach-i-bilansie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188585,import-uslug-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188585,import-uslug-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188585,import-uslug-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195399,inwentaryzacja-w-drodze-spisu-z-natury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195399,inwentaryzacja-w-drodze-spisu-z-natury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195399,inwentaryzacja-w-drodze-spisu-z-natury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183613,koszty-wynagrodzen-z-umowy-o-prace-i-umowy-zlecenia-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183613,koszty-wynagrodzen-z-umowy-o-prace-i-umowy-zlecenia-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183613,koszty-wynagrodzen-z-umowy-o-prace-i-umowy-zlecenia-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188837,kredyt-inwestycyjny-na-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188837,kredyt-inwestycyjny-na-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188837,kredyt-inwestycyjny-na-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184347,metody-wyceny-rozchodu-rzeczowych-skladnikow-aktywow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184347,metody-wyceny-rozchodu-rzeczowych-skladnikow-aktywow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184347,metody-wyceny-rozchodu-rzeczowych-skladnikow-aktywow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190055,obrot-wierzytelnosciami-w-ewidencji-ksiegowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190055,obrot-wierzytelnosciami-w-ewidencji-ksiegowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190055,obrot-wierzytelnosciami-w-ewidencji-ksiegowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191883,odszkodowania-i-koszty-naprawy-zwiazane-z-wypadkiem-lub.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191883,odszkodowania-i-koszty-naprawy-zwiazane-z-wypadkiem-lub.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191883,odszkodowania-i-koszty-naprawy-zwiazane-z-wypadkiem-lub.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184599,organizacja-rachunkowosci-i-obowiazki-sprawozdawcze-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184599,organizacja-rachunkowosci-i-obowiazki-sprawozdawcze-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184599,organizacja-rachunkowosci-i-obowiazki-sprawozdawcze-w-firmie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190771,podatki-oplaty-kary-i-odsetki-od-zobowiazan-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190771,podatki-oplaty-kary-i-odsetki-od-zobowiazan-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190771,podatki-oplaty-kary-i-odsetki-od-zobowiazan-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191156,polisy-ubezpieczeniowe-w-ewidencji-ksiegowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191156,polisy-ubezpieczeniowe-w-ewidencji-ksiegowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191156,polisy-ubezpieczeniowe-w-ewidencji-ksiegowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186739,porownywalnosc-danych-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186739,porownywalnosc-danych-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186739,porownywalnosc-danych-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186456,prezentacja-wybranych-sald-kont-aktywow-i-pasywow-w-bilansie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186456,prezentacja-wybranych-sald-kont-aktywow-i-pasywow-w-bilansie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186456,prezentacja-wybranych-sald-kont-aktywow-i-pasywow-w-bilansie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187411,problemy-z-prezentacja-niektorych-operacji-gospodarczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187411,problemy-z-prezentacja-niektorych-operacji-gospodarczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187411,problemy-z-prezentacja-niektorych-operacji-gospodarczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193140,rabat-z-tytulu-zrealizowania-okreslonej-wielkosci-zakupow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193140,rabat-z-tytulu-zrealizowania-okreslonej-wielkosci-zakupow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193140,rabat-z-tytulu-zrealizowania-okreslonej-wielkosci-zakupow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193914,rozliczanie-wydatkow-pracownika-na-przejazdy-wlasnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193914,rozliczanie-wydatkow-pracownika-na-przejazdy-wlasnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193914,rozliczanie-wydatkow-pracownika-na-przejazdy-wlasnym.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 11 z 25

Skutki upadłości likwidacyjnej osoby fizycznej prowadzącej księgi rachunkowe 5/37

Sprzedaż towarów ujmowanych w księgach w stałych cenach ewidencyjnych 5/34

Środki trwałe w budowie według prawa bilansowego 24/37

Transakcje związane z kasą fiskalną w księgach rachunkowych 12/33

Wpłacone i zwrócone zaliczki w walucie obcej od kontrahenta unijnego 21/36

Wybór biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego 18/34

6. Krajowe i międzynarodowe standardy rachunkowości
Nowelizacja Krajowego Standardu Rachunkowości nr 7 4/46

Praktyczne zastosowanie MSR – jak wycenić udziały w spółce zależnej będące przedmiotem aportu? 22/49

Rzeczowe aktywa trwałe według MSR – klasyfikacja do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży 2/41

Rzeczowe aktywa trwałe według MSR – utrata wartości Część I 6/46

Rzeczowe aktywa trwałe według MSR – utrata wartości część II – wartość godziwa 8/43

Rzeczowe aktywa trwałe według MSR – utrata wartości część III – wartość użytkowa 10/46

Rzeczowe aktywa trwałe według MSR – utrata wartości część IV – analiza na poziomie grupy 13/44

Wartości niematerialne według MSR – Identyfikacja 16/43

Wartości niematerialne według MSR 38 – kryteria ujęcia jako składnika wartości niematerialnych 18/45

Wartości niematerialne według MSR 38 – zasady wyceny początkowej cz. II 23/46

Wartości niematerialne według MSR 38 – zasady wyceny początkowej cz. I 20/41

7. Rachunkowość budżetowa
Amortyzacja środków trwałych dokonywana za cały rok w jednostce budżetowej 3/47

Czy jednostka sektora finansów publicznych może udzielać pożyczek innym jednostkom? 14/41

Czy zakład budżetowy może zawrzeć umowę z dostawcą usług informatycznych na okres dłuższy niż rok? 4/44

Czy zakup książek do biblioteki jest wydatkiem strukturalnym? 19/43

Czy zakup mebli do sal czytelniczych jest wydatkiem strukturalnym? 24/46

Do końca 2015 r. instytucje kultury muszą dokonać korekty funduszu 24/43

Dotacja celowa na finansowanie inwestycji w księgach rachunkowych i sprawozdaniu zakładu budżetowego 14/39

Dotacja celowa niewykorzystana przez instytucję kultury do końca 2014 r. i jej zwrot do budżetu w 2015 r. 5/42

Dotacja przedmiotowa a limit kosztów w samorządowym zakładzie budżetowym 19/40

Ewidencja akcji i udziałów objętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 9/50

Ewidencja księgowa i klasyfikacja budżetowa odprawy emerytalnej pracownika samorządowego 19/41

Ewidencja nieruchomości przekazanych instytucji kultury do nieodpłatnego użytkowania 13/42

Ewidencja obowiązkowych wpłat na PFRON w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej 17/40

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185660,skutki-upadlosci-likwidacyjnej-osoby-fizycznej-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185660,skutki-upadlosci-likwidacyjnej-osoby-fizycznej-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185660,skutki-upadlosci-likwidacyjnej-osoby-fizycznej-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185656,sprzedaz-towarow-ujmowanych-w-ksiegach-w-stalych-cenach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185656,sprzedaz-towarow-ujmowanych-w-ksiegach-w-stalych-cenach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185656,sprzedaz-towarow-ujmowanych-w-ksiegach-w-stalych-cenach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196253,srodki-trwale-w-budowie-wedlug-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196253,srodki-trwale-w-budowie-wedlug-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196253,srodki-trwale-w-budowie-wedlug-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189833,transakcje-zwiazane-z-kasa-fiskalna-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189833,transakcje-zwiazane-z-kasa-fiskalna-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189833,transakcje-zwiazane-z-kasa-fiskalna-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194281,wplacone-i-zwrocone-zaliczki-w-walucie-obcej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194281,wplacone-i-zwrocone-zaliczki-w-walucie-obcej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194281,wplacone-i-zwrocone-zaliczki-w-walucie-obcej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192915,wybor-bieglego-rewidenta-do-badania-rocznego-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192915,wybor-bieglego-rewidenta-do-badania-rocznego-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192915,wybor-bieglego-rewidenta-do-badania-rocznego-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185352,nowelizacja-krajowego-standardu-rachunkowosci-nr-7.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185352,nowelizacja-krajowego-standardu-rachunkowosci-nr-7.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185352,nowelizacja-krajowego-standardu-rachunkowosci-nr-7.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195039,praktyczne-zastosowanie-msr-8211-jak-wycenic-udzialy-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195039,praktyczne-zastosowanie-msr-8211-jak-wycenic-udzialy-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195039,praktyczne-zastosowanie-msr-8211-jak-wycenic-udzialy-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184358,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-klasyfikacja-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184358,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-klasyfikacja-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184358,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-klasyfikacja-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186468,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186468,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186468,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187422,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187422,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187422,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188597,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188597,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188597,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190064,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190064,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190064,rzeczowe-aktywa-trwale-wedlug-msr-8211-utrata-wartosci-czesc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191894,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-8211-identyfikacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191894,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-8211-identyfikacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191894,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-8211-identyfikacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192925,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-kryteria-ujecia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192925,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-kryteria-ujecia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192925,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-kryteria-ujecia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195410,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-zasady-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195410,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-zasady-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195410,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-zasady-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193924,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-zasady-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193924,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-zasady-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193924,wartosci-niematerialne-wedlug-msr-38-8211-zasady-wyceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184607,amortyzacja-srodkow-trwalych-dokonywana-za-caly-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184607,amortyzacja-srodkow-trwalych-dokonywana-za-caly-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184607,amortyzacja-srodkow-trwalych-dokonywana-za-caly-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190778,czy-jednostka-sektora-finansow-publicznych-moze-udzielac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190778,czy-jednostka-sektora-finansow-publicznych-moze-udzielac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190778,czy-jednostka-sektora-finansow-publicznych-moze-udzielac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185350,czy-zaklad-budzetowy-moze-zawrzec-umowe-z-dostawca-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185350,czy-zaklad-budzetowy-moze-zawrzec-umowe-z-dostawca-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185350,czy-zaklad-budzetowy-moze-zawrzec-umowe-z-dostawca-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193150,czy-zakup-ksiazek-do-biblioteki-jest-wydatkiem-strukturalnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193150,czy-zakup-ksiazek-do-biblioteki-jest-wydatkiem-strukturalnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193150,czy-zakup-ksiazek-do-biblioteki-jest-wydatkiem-strukturalnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196263,czy-zakup-mebli-do-sal-czytelniczych-jest-wydatkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196263,czy-zakup-mebli-do-sal-czytelniczych-jest-wydatkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196263,czy-zakup-mebli-do-sal-czytelniczych-jest-wydatkiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196260,do-konca-2015-r-instytucje-kultury-musza-dokonac-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196260,do-konca-2015-r-instytucje-kultury-musza-dokonac-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196260,do-konca-2015-r-instytucje-kultury-musza-dokonac-korekty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190777,dotacja-celowa-na-finansowanie-inwestycji-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190777,dotacja-celowa-na-finansowanie-inwestycji-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190777,dotacja-celowa-na-finansowanie-inwestycji-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185664,dotacja-celowa-niewykorzystana-przez-instytucje-kultury-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185664,dotacja-celowa-niewykorzystana-przez-instytucje-kultury-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185664,dotacja-celowa-niewykorzystana-przez-instytucje-kultury-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193147,dotacja-przedmiotowa-a-limit-kosztow-w-samorzadowym-zakladzie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193147,dotacja-przedmiotowa-a-limit-kosztow-w-samorzadowym-zakladzie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193147,dotacja-przedmiotowa-a-limit-kosztow-w-samorzadowym-zakladzie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187846,ewidencja-akcji-i-udzialow-objetych-przez-jednostke-samorzadu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187846,ewidencja-akcji-i-udzialow-objetych-przez-jednostke-samorzadu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187846,ewidencja-akcji-i-udzialow-objetych-przez-jednostke-samorzadu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193148,ewidencja-ksiegowa-i-klasyfikacja-budzetowa-odprawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193148,ewidencja-ksiegowa-i-klasyfikacja-budzetowa-odprawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193148,ewidencja-ksiegowa-i-klasyfikacja-budzetowa-odprawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190062,ewidencja-nieruchomosci-przekazanych-instytucji-kultury-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190062,ewidencja-nieruchomosci-przekazanych-instytucji-kultury-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190062,ewidencja-nieruchomosci-przekazanych-instytucji-kultury-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192265,ewidencja-obowiazkowych-wplat-na-pfron-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192265,ewidencja-obowiazkowych-wplat-na-pfron-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192265,ewidencja-obowiazkowych-wplat-na-pfron-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 12 z 25

Ewidencja zwrotu nieruchomości otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania w księgach SP ZOZ 2/39

Jakich jednostek dotyczy obowiązek stosowania klasyfikacji budżetowej? 14/43

Jak ustalić wynik finansowy w samorządowym zakładzie budżetowym? 6/40

Kara umowna za opóźnienie w realizacji inwestycji w księgach samorządowego zakładu budżetowego 18/39

Kary pieniężne i koszty upomnienia stanowiące dochód budżetu państwa 23/44

Klasyfikacja budżetowa usług telekomunikacyjnych po zmianach 4/43

Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup wody pitnej dla pracowników 17/39

Klasyfikacja paragrafowa dobrowolnych wpłat rodziców na wydzielony rachunek dochodów 5/46

Klasyfikacja paragrafowa opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego i za gospodarowanie odpadami 2/40

Klasyfikacja paragrafowa wydatków na zakup materiałów przeznaczonych do zużycia podczas remontu 20/40

Klasyfikacja paragrafowa wydatków poniesionych na odbiór boiska sportowego 11/47

Klasyfikacja wydatków budżetowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 21/43

Klasyfikacja wydatków finansowanych z zatrzymanej przez zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych 19/42

Klasyfikacja wydatków w zakresie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego 13/42

Kontrola dokumentów księgowych w jednostkach sektora finansów publicznych 11/41

Kontrola merytoryczna dowodu księgowego w gminnej jednostce budżetowej 12/42

Korekta błędnego zapisu polegającego na wyksięgowaniu z ewidencji zamortyzowanego środka trwałego 8/42

Korekta wartości gruntu odniesionego na zwiększenie funduszu instytucji kultury 23/45

Koszty postępowania egzekucyjnego w księgach rachunkowych SP ZOZ 24/46

Koszty prac wykonanych przez zakład budżetowy, przekraczające kwotę otrzymanej dotacji podmiotowej 4/43

Koszty zastępstwa procesowego w księgach rachunkowych jednostki budżetowej 19/39

Książki otrzymane nieodpłatnie od organizatora instytucji kultury – wprowadzenie do ewidencji i ich późniejsza sprzedaż 18/42

Lokaty overnight w samorządowej instytucji kultury 12/43

Nadpłata składek na Fundusz Pracy w księgach samorządowej instytucji kultury 23/41

Należności wykazywane w sprawozdaniu Rb-27 11/46

Nieodpłatnie otrzymane oprogramowanie w księgach instytucji kultury 15/38

Odpisy aktualizujące wartość należności z uwzględnieniem zasad rachunkowości budżetowej 3/42

Odpisy umorzeniowe środków trwałych w domu pomocy społecznej 3/46

Odsetki od dotacji w państwowej jednostce budżetowej 8/41

Odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, wypłacone na podstawie wyroku sądu 18/43

Odzyskane środki ZFŚS w księgach rachunkowych jednostki oświatowej 1/43

Opłaty za nieterminowy zwrot książek do biblioteki 15/36

Organ uprawniony do wyboru biegłego w celu zbadania sprawozdania finansowego województwa 9/48

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184355,ewidencja-zwrotu-nieruchomosci-otrzymanych-do-nieodplatnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184355,ewidencja-zwrotu-nieruchomosci-otrzymanych-do-nieodplatnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184355,ewidencja-zwrotu-nieruchomosci-otrzymanych-do-nieodplatnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190779,jakich-jednostek-dotyczy-obowiazek-stosowania-klasyfikacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190779,jakich-jednostek-dotyczy-obowiazek-stosowania-klasyfikacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190779,jakich-jednostek-dotyczy-obowiazek-stosowania-klasyfikacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186463,jak-ustalic-wynik-finansowy-w-samorzadowym-zakladzie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186463,jak-ustalic-wynik-finansowy-w-samorzadowym-zakladzie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186463,jak-ustalic-wynik-finansowy-w-samorzadowym-zakladzie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192921,kara-umowna-za-opoznienie-w-realizacji-inwestycji-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192921,kara-umowna-za-opoznienie-w-realizacji-inwestycji-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192921,kara-umowna-za-opoznienie-w-realizacji-inwestycji-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195407,kary-pieniezne-i-koszty-upomnienia-stanowiace-dochod-budzetu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195407,kary-pieniezne-i-koszty-upomnienia-stanowiace-dochod-budzetu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195407,kary-pieniezne-i-koszty-upomnienia-stanowiace-dochod-budzetu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185348,klasyfikacja-budzetowa-uslug-telekomunikacyjnych-po-zmianach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185348,klasyfikacja-budzetowa-uslug-telekomunikacyjnych-po-zmianach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185348,klasyfikacja-budzetowa-uslug-telekomunikacyjnych-po-zmianach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192264,klasyfikacja-budzetowa-wydatkow-na-zakup-wody-pitnej-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192264,klasyfikacja-budzetowa-wydatkow-na-zakup-wody-pitnej-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192264,klasyfikacja-budzetowa-wydatkow-na-zakup-wody-pitnej-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185667,klasyfikacja-paragrafowa-dobrowolnych-wplat-rodzicow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185667,klasyfikacja-paragrafowa-dobrowolnych-wplat-rodzicow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185667,klasyfikacja-paragrafowa-dobrowolnych-wplat-rodzicow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184356,klasyfikacja-paragrafowa-oplat-za-wydanie-dowodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184356,klasyfikacja-paragrafowa-oplat-za-wydanie-dowodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184356,klasyfikacja-paragrafowa-oplat-za-wydanie-dowodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193922,klasyfikacja-paragrafowa-wydatkow-na-zakup-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193922,klasyfikacja-paragrafowa-wydatkow-na-zakup-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193922,klasyfikacja-paragrafowa-wydatkow-na-zakup-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188845,klasyfikacja-paragrafowa-wydatkow-poniesionych-na-odbior.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188845,klasyfikacja-paragrafowa-wydatkow-poniesionych-na-odbior.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188845,klasyfikacja-paragrafowa-wydatkow-poniesionych-na-odbior.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194292,klasyfikacja-wydatkow-budzetowych-w-komendzie-powiatowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194292,klasyfikacja-wydatkow-budzetowych-w-komendzie-powiatowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194292,klasyfikacja-wydatkow-budzetowych-w-komendzie-powiatowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193149,klasyfikacja-wydatkow-finansowanych-z-zatrzymanej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193149,klasyfikacja-wydatkow-finansowanych-z-zatrzymanej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193149,klasyfikacja-wydatkow-finansowanych-z-zatrzymanej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190061,klasyfikacja-wydatkow-w-zakresie-zwrotu-producentom-rolnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190061,klasyfikacja-wydatkow-w-zakresie-zwrotu-producentom-rolnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190061,klasyfikacja-wydatkow-w-zakresie-zwrotu-producentom-rolnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188842,kontrola-dokumentow-ksiegowych-w-jednostkach-sektora-finansow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188842,kontrola-dokumentow-ksiegowych-w-jednostkach-sektora-finansow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188842,kontrola-dokumentow-ksiegowych-w-jednostkach-sektora-finansow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189841,kontrola-merytoryczna-dowodu-ksiegowego-w-gminnej-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189841,kontrola-merytoryczna-dowodu-ksiegowego-w-gminnej-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189841,kontrola-merytoryczna-dowodu-ksiegowego-w-gminnej-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187420,korekta-blednego-zapisu-polegajacego-na-wyksiegowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187420,korekta-blednego-zapisu-polegajacego-na-wyksiegowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187420,korekta-blednego-zapisu-polegajacego-na-wyksiegowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195408,korekta-wartosci-gruntu-odniesionego-na-zwiekszenie-funduszu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195408,korekta-wartosci-gruntu-odniesionego-na-zwiekszenie-funduszu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195408,korekta-wartosci-gruntu-odniesionego-na-zwiekszenie-funduszu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196262,koszty-postepowania-egzekucyjnego-w-ksiegach-rachunkowych-sp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196262,koszty-postepowania-egzekucyjnego-w-ksiegach-rachunkowych-sp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196262,koszty-postepowania-egzekucyjnego-w-ksiegach-rachunkowych-sp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185349,koszty-prac-wykonanych-przez-zaklad-budzetowy-przekraczajace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185349,koszty-prac-wykonanych-przez-zaklad-budzetowy-przekraczajace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185349,koszty-prac-wykonanych-przez-zaklad-budzetowy-przekraczajace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193146,koszty-zastepstwa-procesowego-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193146,koszty-zastepstwa-procesowego-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193146,koszty-zastepstwa-procesowego-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192922,ksiazki-otrzymane-nieodplatnie-od-organizatora-instytucji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192922,ksiazki-otrzymane-nieodplatnie-od-organizatora-instytucji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192922,ksiazki-otrzymane-nieodplatnie-od-organizatora-instytucji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189842,lokaty-overnight-w-samorzadowej-instytucji-kultury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189842,lokaty-overnight-w-samorzadowej-instytucji-kultury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189842,lokaty-overnight-w-samorzadowej-instytucji-kultury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195405,nadplata-skladek-na-fundusz-pracy-w-ksiegach-samorzadowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195405,nadplata-skladek-na-fundusz-pracy-w-ksiegach-samorzadowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195405,nadplata-skladek-na-fundusz-pracy-w-ksiegach-samorzadowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188844,naleznosci-wykazywane-w-sprawozdaniu-rb-27.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188844,naleznosci-wykazywane-w-sprawozdaniu-rb-27.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188844,naleznosci-wykazywane-w-sprawozdaniu-rb-27.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191166,nieodplatnie-otrzymane-oprogramowanie-w-ksiegach-instytucji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191166,nieodplatnie-otrzymane-oprogramowanie-w-ksiegach-instytucji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191166,nieodplatnie-otrzymane-oprogramowanie-w-ksiegach-instytucji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184605,odpisy-aktualizujace-wartosc-naleznosci-z-uwzglednieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184605,odpisy-aktualizujace-wartosc-naleznosci-z-uwzglednieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184605,odpisy-aktualizujace-wartosc-naleznosci-z-uwzglednieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184606,odpisy-umorzeniowe-srodkow-trwalych-w-domu-pomocy-spolecznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184606,odpisy-umorzeniowe-srodkow-trwalych-w-domu-pomocy-spolecznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184606,odpisy-umorzeniowe-srodkow-trwalych-w-domu-pomocy-spolecznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187419,odsetki-od-dotacji-w-panstwowej-jednostce-budzetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187419,odsetki-od-dotacji-w-panstwowej-jednostce-budzetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187419,odsetki-od-dotacji-w-panstwowej-jednostce-budzetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192923,odszkodowanie-za-niezgodne-z-prawem-rozwiazanie-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192923,odszkodowanie-za-niezgodne-z-prawem-rozwiazanie-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192923,odszkodowanie-za-niezgodne-z-prawem-rozwiazanie-umowy-o-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183620,odzyskane-srodki-zfss-w-ksiegach-rachunkowych-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183620,odzyskane-srodki-zfss-w-ksiegach-rachunkowych-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183620,odzyskane-srodki-zfss-w-ksiegach-rachunkowych-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191163,oplaty-za-nieterminowy-zwrot-ksiazek-do-biblioteki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191163,oplaty-za-nieterminowy-zwrot-ksiazek-do-biblioteki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191163,oplaty-za-nieterminowy-zwrot-ksiazek-do-biblioteki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187845,organ-uprawniony-do-wyboru-bieglego-w-celu-zbadania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187845,organ-uprawniony-do-wyboru-bieglego-w-celu-zbadania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187845,organ-uprawniony-do-wyboru-bieglego-w-celu-zbadania.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 13 z 25

Organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego 15/39

Podatek od towarów i usług a wydatki strukturalne 7/39

Prezentacja w sprawozdaniu Rb-27S niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych 15/36

Przekazanie do budżetu środków pozostałych na koniec 2014 r. na wydzielonym rachunku dochodów 1/42

Przeksięgowanie wartości dotacji celowej uznanej za wykorzystaną i rozliczoną 7/40

Rachunki bankowe SP ZOZ po 1 stycznia 2015 r. 5/44

Roczna korekta VAT naliczonego w księgach rachunkowych jednostki budżetowej 20/38

Rozliczenia międzyokresowe kosztów w jednostkach budżetowych 1/45

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, dotyczący instytucji gospodarki budżetowej 9/44

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych, w sytuacji gdy nie poniesiono takich wydatków 12/42

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S) 21/41

Sprzedaż środków trwałych a nadwyżka środków obrotowych w samorządowym zakładzie budżetowym 7/35

Środki pieniężne pomyłkowo wpłacone na subkonto wydatków 23/43

Środki pieniężne samorządowego zakładu budżetowego wykorzystane na zakup środka trwałego 20/37

Świadczenia urlopowe wypłacane na podstawie Karty Nauczyciela 16/40

Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w SP ZOZ 7/41

Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w księgach instytucji kultury 2/38

Ujęcie odpisów aktualizujących wartość publikacji własnych w księgach i sprawozdaniu instytucji kultury 12/40

Ujęcie w księgach odsetek od należności zakładu budżetowego, naliczonych na koniec kwartału 9/47

Ujęcie wydatków strukturalnych w księgach rachunkowych instytucji kultury 20/39

Umorzenie należności z tytułu dochodów budżetowych 7/37

Umorzenie pożyczki w księgach rachunkowych SP ZOZ 14/43

Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w jednostce budżetowej 23/40

Wypłata przez SP ZOZ odszkodowania z tytułu błędu w sztuce lekarskiej 5/45

Zakup niskocennych środków trwałych finansowany przez instytucję kultury ze środków otrzymanej dotacji celowej 13/40

Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych ze środków dotacji celowej 17/38

Zakup środka trwałego na raty płatne z dotacji otrzymanej przez SP ZOZ od organu założycielskiego 11/43

Zakup znaczków pocztowych w jednostce budżetowej 21/43

Zasady ewidencji dochodów budżetowych w jednostkach budżetowych 22/44

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej 24/42

Zmiany dotyczące wspólnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2016 r. 24/44

Zmiany w przepisach związane z tworzeniem centrów usług wspólnych 10/38

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej wprowadzone od 1 kwietnia 2015 r. 8/37

Zwolnienie zakładu budżetowego z obowiązku wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych 8/38

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191167,organ-uprawniony-do-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191167,organ-uprawniony-do-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191167,organ-uprawniony-do-zatwierdzenia-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186761,podatek-od-towarow-i-uslug-a-wydatki-strukturalne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186761,podatek-od-towarow-i-uslug-a-wydatki-strukturalne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186761,podatek-od-towarow-i-uslug-a-wydatki-strukturalne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191164,prezentacja-w-sprawozdaniu-rb-27s-niewyjasnionych-kwot.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191164,prezentacja-w-sprawozdaniu-rb-27s-niewyjasnionych-kwot.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191164,prezentacja-w-sprawozdaniu-rb-27s-niewyjasnionych-kwot.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183619,przekazanie-do-budzetu-srodkow-pozostalych-na-koniec-2014-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183619,przekazanie-do-budzetu-srodkow-pozostalych-na-koniec-2014-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183619,przekazanie-do-budzetu-srodkow-pozostalych-na-koniec-2014-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186764,przeksiegowanie-wartosci-dotacji-celowej-uznanej-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186764,przeksiegowanie-wartosci-dotacji-celowej-uznanej-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186764,przeksiegowanie-wartosci-dotacji-celowej-uznanej-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185665,rachunki-bankowe-sp-zoz-po-1-stycznia-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185665,rachunki-bankowe-sp-zoz-po-1-stycznia-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185665,rachunki-bankowe-sp-zoz-po-1-stycznia-2015-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193920,roczna-korekta-vat-naliczonego-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193920,roczna-korekta-vat-naliczonego-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193920,roczna-korekta-vat-naliczonego-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183621,rozliczenia-miedzyokresowe-kosztow-w-jednostkach-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183621,rozliczenia-miedzyokresowe-kosztow-w-jednostkach-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183621,rozliczenia-miedzyokresowe-kosztow-w-jednostkach-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187839,senacki-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187839,senacki-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187839,senacki-projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-finansach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189840,sprawozdanie-o-wydatkach-strukturalnych-w-sytuacji-gdy-nie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189840,sprawozdanie-o-wydatkach-strukturalnych-w-sytuacji-gdy-nie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189840,sprawozdanie-o-wydatkach-strukturalnych-w-sytuacji-gdy-nie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194286,sprawozdanie-z-wykonania-planow-finansowych-samorzadowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194286,sprawozdanie-z-wykonania-planow-finansowych-samorzadowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194286,sprawozdanie-z-wykonania-planow-finansowych-samorzadowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186757,sprzedaz-srodkow-trwalych-a-nadwyzka-srodkow-obrotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186757,sprzedaz-srodkow-trwalych-a-nadwyzka-srodkow-obrotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186757,sprzedaz-srodkow-trwalych-a-nadwyzka-srodkow-obrotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195406,srodki-pieniezne-pomylkowo-wplacone-na-subkonto-wydatkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195406,srodki-pieniezne-pomylkowo-wplacone-na-subkonto-wydatkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195406,srodki-pieniezne-pomylkowo-wplacone-na-subkonto-wydatkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193919,srodki-pieniezne-samorzadowego-zakladu-budzetowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193919,srodki-pieniezne-samorzadowego-zakladu-budzetowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193919,srodki-pieniezne-samorzadowego-zakladu-budzetowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191889,swiadczenia-urlopowe-wyplacane-na-podstawie-karty-nauczyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191889,swiadczenia-urlopowe-wyplacane-na-podstawie-karty-nauczyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191889,swiadczenia-urlopowe-wyplacane-na-podstawie-karty-nauczyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186766,tworzenie-rezerw-na-swiadczenia-pracownicze-w-sp-zoz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186766,tworzenie-rezerw-na-swiadczenia-pracownicze-w-sp-zoz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186766,tworzenie-rezerw-na-swiadczenia-pracownicze-w-sp-zoz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184354,tworzenie-rezerw-na-swiadczenia-pracownicze-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184354,tworzenie-rezerw-na-swiadczenia-pracownicze-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184354,tworzenie-rezerw-na-swiadczenia-pracownicze-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189839,ujecie-odpisow-aktualizujacych-wartosc-publikacji-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189839,ujecie-odpisow-aktualizujacych-wartosc-publikacji-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189839,ujecie-odpisow-aktualizujacych-wartosc-publikacji-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187844,ujecie-w-ksiegach-odsetek-od-naleznosci-zakladu-budzetowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187844,ujecie-w-ksiegach-odsetek-od-naleznosci-zakladu-budzetowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187844,ujecie-w-ksiegach-odsetek-od-naleznosci-zakladu-budzetowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193921,ujecie-wydatkow-strukturalnych-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193921,ujecie-wydatkow-strukturalnych-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193921,ujecie-wydatkow-strukturalnych-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186759,umorzenie-naleznosci-z-tytulu-dochodow-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186759,umorzenie-naleznosci-z-tytulu-dochodow-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186759,umorzenie-naleznosci-z-tytulu-dochodow-budzetowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190780,umorzenie-pozyczki-w-ksiegach-rachunkowych-sp-zoz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190780,umorzenie-pozyczki-w-ksiegach-rachunkowych-sp-zoz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190780,umorzenie-pozyczki-w-ksiegach-rachunkowych-sp-zoz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195404,wymagania-niezbedne-do-zajmowania-stanowiska-glownego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195404,wymagania-niezbedne-do-zajmowania-stanowiska-glownego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195404,wymagania-niezbedne-do-zajmowania-stanowiska-glownego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185666,wyplata-przez-sp-zoz-odszkodowania-z-tytulu-bledu-w-sztuce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185666,wyplata-przez-sp-zoz-odszkodowania-z-tytulu-bledu-w-sztuce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185666,wyplata-przez-sp-zoz-odszkodowania-z-tytulu-bledu-w-sztuce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190060,zakup-niskocennych-srodkow-trwalych-finansowany-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190060,zakup-niskocennych-srodkow-trwalych-finansowany-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190060,zakup-niskocennych-srodkow-trwalych-finansowany-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192263,zakup-podrecznikow-i-materialow-edukacyjnych-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192263,zakup-podrecznikow-i-materialow-edukacyjnych-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192263,zakup-podrecznikow-i-materialow-edukacyjnych-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188843,zakup-srodka-trwalego-na-raty-platne-z-dotacji-otrzymanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188843,zakup-srodka-trwalego-na-raty-platne-z-dotacji-otrzymanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188843,zakup-srodka-trwalego-na-raty-platne-z-dotacji-otrzymanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194291,zakup-znaczkow-pocztowych-w-jednostce-budzetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194291,zakup-znaczkow-pocztowych-w-jednostce-budzetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194291,zakup-znaczkow-pocztowych-w-jednostce-budzetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195033,zasady-ewidencji-dochodow-budzetowych-w-jednostkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195033,zasady-ewidencji-dochodow-budzetowych-w-jednostkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195033,zasady-ewidencji-dochodow-budzetowych-w-jednostkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196259,zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolnych-zasad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196259,zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolnych-zasad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196259,zmiana-rozporzadzenia-w-sprawie-szczegolnych-zasad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196261,zmiany-dotyczace-wspolnej-obslugi-jednostek-sektora-finansow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196261,zmiany-dotyczace-wspolnej-obslugi-jednostek-sektora-finansow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196261,zmiany-dotyczace-wspolnej-obslugi-jednostek-sektora-finansow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188591,zmiany-w-przepisach-zwiazane-z-tworzeniem-centrow-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188591,zmiany-w-przepisach-zwiazane-z-tworzeniem-centrow-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188591,zmiany-w-przepisach-zwiazane-z-tworzeniem-centrow-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187417,zmiany-w-sprawozdawczosci-budzetowej-wprowadzone-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187417,zmiany-w-sprawozdawczosci-budzetowej-wprowadzone-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187417,zmiany-w-sprawozdawczosci-budzetowej-wprowadzone-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187418,zwolnienie-zakladu-budzetowego-z-obowiazku-wplaty-do-budzetu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187418,zwolnienie-zakladu-budzetowego-z-obowiazku-wplaty-do-budzetu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187418,zwolnienie-zakladu-budzetowego-z-obowiazku-wplaty-do-budzetu.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 14 z 25

Zwrot wydatków na zakup kasy rejestrującej w księgach jednostki budżetowej 15/37

8. Rachunkowość podatkowa
Bilansowe i podatkowe ujęcie odpisów na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej 12/45

Jednorazowa amortyzacja środków trwałych 5/47

Koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych w ujęciu podatkowym I bilansowym 21/45

Leasing w walucie obcej podatkowo – operacyjny, a bilansowo – finansowy 9/51

Nagrody dla pracowników sfinansowane z zysku netto 14/45

Pożyczka zaciągnięta w walucie obcej – skutki bilansowe i podatkowe 17/41

Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych i ustalenie podatku odroczonego 1/48

Sprzedaż środka trwałego jednorazowo umorzonego dla celów podatkowych 19/44

Umorzenie udziałów własnych w spółce z o.o. 11/48

Wybrane problemy związane z ewidencją wynagrodzeń 15/41

Wypłata dywidendy w formie niepieniężnej w spółce z o.o. 3/48

Zmiana metody ustalania różnic kursowych z podatkowej na rachunkową od 2016 r. 24/47

Zmiana stawek amortyzacyjnych w świetle prawa bilansowego i podatkowego 7/43

9. Odpowiadamy na pytania
Akredytywa dokumentowa w księgach beneficjenta 13/59

Aktywowanie różnic kursowych w cenie nabycia towarów 8/62

Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według zasad stosowanych dla środków trwałych 23/51

Bilansowe skutki zmiany korzystającego z dofinansowania PARP 24/60

Błędne przypisanie składnika zapasów a wpływ na wskaźnik odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych 1/63

Budowa i wyposażanie stoisk targowych realizowane w ramach kompleksowej umowy 8/57

Budowa maszyny na indywidualne zamówienie – jak rozliczyć koszty i przychody? 19/56

Części zamienne wykorzystywane przy świadczeniu usług naprawy maszyn – ewidencja ich zakupu i zużycia 20/60

Czy członkowi stowarzyszenia można przekazać zaliczkę na prywatne konto bankowe? 10/61

Czy dane liczbowe można prezentować w sprawozdaniu finansowym w tysiącach złotych? 14/49

Czy faktury niepodpisane przez wystawcę i nabywcę mogą być podstawą zapisów w księgach rachunkowych? 18/57

Czy firma osoby fizycznej ma obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale własnym? 7/47

Czy istnieje obowiązek złożenia w KRS sprawozdania sporządzonego w związku ze zmianą formy prawnej? 23/64

Czy korygować ujęte w księgach zaliczki na podatek, jeśli w trakcie roku występuje strata? 19/51

Czy koszty wynagrodzeń pracowników można rozliczać w czasie? 7/49

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191165,zwrot-wydatkow-na-zakup-kasy-rejestrujacej-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191165,zwrot-wydatkow-na-zakup-kasy-rejestrujacej-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191165,zwrot-wydatkow-na-zakup-kasy-rejestrujacej-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189844,bilansowe-i-podatkowe-ujecie-odpisow-na-fundusz-remontowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189844,bilansowe-i-podatkowe-ujecie-odpisow-na-fundusz-remontowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189844,bilansowe-i-podatkowe-ujecie-odpisow-na-fundusz-remontowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185669,jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185669,jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185669,jednorazowa-amortyzacja-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194294,koszty-wynagrodzen-pracownikow-produkcyjnych-w-ujeciu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194294,koszty-wynagrodzen-pracownikow-produkcyjnych-w-ujeciu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194294,koszty-wynagrodzen-pracownikow-produkcyjnych-w-ujeciu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187848,leasing-w-walucie-obcej-podatkowo-8211-operacyjny-a-bilansowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187848,leasing-w-walucie-obcej-podatkowo-8211-operacyjny-a-bilansowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187848,leasing-w-walucie-obcej-podatkowo-8211-operacyjny-a-bilansowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190782,nagrody-dla-pracownikow-sfinansowane-z-zysku-netto.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190782,nagrody-dla-pracownikow-sfinansowane-z-zysku-netto.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190782,nagrody-dla-pracownikow-sfinansowane-z-zysku-netto.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192267,pozyczka-zaciagnieta-w-walucie-obcej-8211-skutki-bilansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192267,pozyczka-zaciagnieta-w-walucie-obcej-8211-skutki-bilansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192267,pozyczka-zaciagnieta-w-walucie-obcej-8211-skutki-bilansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183623,rozliczenie-straty-podatkowej-z-lat-ubieglych-i-ustalenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183623,rozliczenie-straty-podatkowej-z-lat-ubieglych-i-ustalenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183623,rozliczenie-straty-podatkowej-z-lat-ubieglych-i-ustalenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193152,sprzedaz-srodka-trwalego-jednorazowo-umorzonego-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193152,sprzedaz-srodka-trwalego-jednorazowo-umorzonego-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193152,sprzedaz-srodka-trwalego-jednorazowo-umorzonego-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188847,umorzenie-udzialow-wlasnych-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188847,umorzenie-udzialow-wlasnych-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188847,umorzenie-udzialow-wlasnych-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191169,wybrane-problemy-zwiazane-z-ewidencja-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191169,wybrane-problemy-zwiazane-z-ewidencja-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191169,wybrane-problemy-zwiazane-z-ewidencja-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184609,wyplata-dywidendy-w-formie-niepienieznej-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184609,wyplata-dywidendy-w-formie-niepienieznej-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184609,wyplata-dywidendy-w-formie-niepienieznej-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196265,zmiana-metody-ustalania-roznic-kursowych-z-podatkowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196265,zmiana-metody-ustalania-roznic-kursowych-z-podatkowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196265,zmiana-metody-ustalania-roznic-kursowych-z-podatkowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186796,zmiana-stawek-amortyzacyjnych-w-swietle-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186796,zmiana-stawek-amortyzacyjnych-w-swietle-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186796,zmiana-stawek-amortyzacyjnych-w-swietle-prawa-bilansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190079,akredytywa-dokumentowa-w-ksiegach-beneficjenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190079,akredytywa-dokumentowa-w-ksiegach-beneficjenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190079,akredytywa-dokumentowa-w-ksiegach-beneficjenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187445,aktywowanie-roznic-kursowych-w-cenie-nabycia-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187445,aktywowanie-roznic-kursowych-w-cenie-nabycia-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187445,aktywowanie-roznic-kursowych-w-cenie-nabycia-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195416,amortyzacja-nieruchomosci-inwestycyjnej-wycenianej-wedlug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195416,amortyzacja-nieruchomosci-inwestycyjnej-wycenianej-wedlug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195416,amortyzacja-nieruchomosci-inwestycyjnej-wycenianej-wedlug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196281,bilansowe-skutki-zmiany-korzystajacego-z-dofinansowania-parp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196281,bilansowe-skutki-zmiany-korzystajacego-z-dofinansowania-parp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196281,bilansowe-skutki-zmiany-korzystajacego-z-dofinansowania-parp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183643,bledne-przypisanie-skladnika-zapasow-a-wplyw-na-wskaznik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183643,bledne-przypisanie-skladnika-zapasow-a-wplyw-na-wskaznik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183643,bledne-przypisanie-skladnika-zapasow-a-wplyw-na-wskaznik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187438,budowa-i-wyposazanie-stoisk-targowych-realizowane-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187438,budowa-i-wyposazanie-stoisk-targowych-realizowane-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187438,budowa-i-wyposazanie-stoisk-targowych-realizowane-w-ramach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193168,budowa-maszyny-na-indywidualne-zamowienie-8211-jak-rozliczyc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193168,budowa-maszyny-na-indywidualne-zamowienie-8211-jak-rozliczyc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193168,budowa-maszyny-na-indywidualne-zamowienie-8211-jak-rozliczyc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193941,czesci-zamienne-wykorzystywane-przy-swiadczeniu-uslug-naprawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193941,czesci-zamienne-wykorzystywane-przy-swiadczeniu-uslug-naprawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193941,czesci-zamienne-wykorzystywane-przy-swiadczeniu-uslug-naprawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188616,czy-czlonkowi-stowarzyszenia-mozna-przekazac-zaliczke-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188616,czy-czlonkowi-stowarzyszenia-mozna-przekazac-zaliczke-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188616,czy-czlonkowi-stowarzyszenia-mozna-przekazac-zaliczke-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190789,czy-dane-liczbowe-mozna-prezentowac-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190789,czy-dane-liczbowe-mozna-prezentowac-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190789,czy-dane-liczbowe-mozna-prezentowac-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192936,czy-faktury-niepodpisane-przez-wystawce-i-nabywce-moga-byc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192936,czy-faktury-niepodpisane-przez-wystawce-i-nabywce-moga-byc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192936,czy-faktury-niepodpisane-przez-wystawce-i-nabywce-moga-byc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186802,czy-firma-osoby-fizycznej-ma-obowiazek-sporzadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186802,czy-firma-osoby-fizycznej-ma-obowiazek-sporzadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186802,czy-firma-osoby-fizycznej-ma-obowiazek-sporzadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195429,czy-istnieje-obowiazek-zlozenia-w-krs-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195429,czy-istnieje-obowiazek-zlozenia-w-krs-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195429,czy-istnieje-obowiazek-zlozenia-w-krs-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193164,czy-korygowac-ujete-w-ksiegach-zaliczki-na-podatek-jesli.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193164,czy-korygowac-ujete-w-ksiegach-zaliczki-na-podatek-jesli.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193164,czy-korygowac-ujete-w-ksiegach-zaliczki-na-podatek-jesli.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186806,czy-koszty-wynagrodzen-pracownikow-mozna-rozliczac-w-czasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186806,czy-koszty-wynagrodzen-pracownikow-mozna-rozliczac-w-czasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186806,czy-koszty-wynagrodzen-pracownikow-mozna-rozliczac-w-czasie.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 15 z 25

Czy można oddać wspólnikowi wkład wniesiony przez niego aportem do spółki z o.o.? 21/49

Czy można połączyć księgi rachunkowe za dany rok i za rok następny w spółce powstałej w wyniku przekształcenia? 11/52

Czy można prowadzić ewidencję magazynową wyłącznie w walucie obcej? 2/63

Czy można przeszacować wartość księgową środków trwałych do ich wartości rynkowej? 19/47

Czy można przeszacować wartość nieruchomości do aktualnych cen rynkowych? 17/49

Czy należy sporządzić zerowy spis z natury materiałów ujmowanych w ciężar kosztów na dzień ich zakupu? 15/57

Czy niezatwierdzone sprawozdanie finansowe należy składać do urzędu skarbowego? 15/53

Czy odpis aktualizujący wartość należności od dłużnika w upadłości jest kosztem bilansowym w kwocie brutto? 16/56

Czy odpisu aktualizującego dokonuje się od wartości netto, czy brutto należności? 11/52

Czy paragony fiskalne za przejazd autostradą krajową są dowodami księgowymi? 16/53

Czy prawdopodobieństwo spłaty należności z tytułu pożyczki upoważnia do odwrócenia odpisu aktualizującego? 4/55

Czy rezerwę na skutki toczącego się postępowania sądowego zmniejsza się o wartość polis ubezpieczeniowych? 23/60

Czy spółka komandytowa może sporządzić sprawozdanie finansowe według wzoru dla jednostek mikro? 8/54

Czy spółka z o.o. jest jednostką powiązaną ze związkiem gmin w myśl ustawy o rachunkowości? 4/66

Czy stratę spółki ujmuje się w księgach rachunkowych wspólnika? 8/56

Czy w księgach spółki z o.o. należy ująć zbycie udziałów przez jednego ze wspólników? 18/56

Czy w związku z planowaną w 2016 r. likwidacją jednostki utworzyć rezerwę na przewidywane koszty tej likwidacji? 24/62

Czy wspólnik spółki jawnej może wejść w skład zespołu spisowego? 16/51

Czy zapisy na kontach pozabilansowych powinny być umieszczane w dzienniku? 9/58

Dane porównawcze w rachunku zysków i strat sporządzanym na dzień poprzedzający uchylenie likwidacji 1/59

Dofinansowanie z ZFŚS do wycieczki szkolnej dzieci pracowników 12/51

Dokumentowanie obrotu magazynowego wyrobów gotowych 11/54

Dopłaty wniesione przez wspólników na pokrycie bieżącej działalności spółki 24/51

Dywidenda z tytułu udziału w zyskach spółki akcyjnej w księgach przedsiębiorstwa osoby fizycznej 16/59

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zmarłego pracownika 22/58

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłacony pracownikowi 13/62

Element majątku trwałego jako odrębny od budynku środek trwały 3/54

Ewidencja VAT niepodlegającego odliczeniu od paliwa do samochodu osobowego 17/53

Ewidencja VAT niepodlegającego odliczeniu w jednostce wykonującej wyłącznie czynności zwolnione z VAT 5/64

Ewidencja kar umownych i odpisów aktualizujących z tego tytułu 1/61

Ewidencja księgowa importu towarów i zasady wyceny faktury w walucie obcej 8/65

Ewidencja księgowa kosztów prac rozwojowych 11/60

Ewidencja księgowa nieodpłatnie otrzymanych towarów i ich sprzedaży 12/49

Ewidencja księgowa opłat z tytułu leasingu w zależności od klasyfikacji umowy dla celów bilansowych 11/57

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194300,czy-mozna-oddac-wspolnikowi-wklad-wniesiony-przez-niego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194300,czy-mozna-oddac-wspolnikowi-wklad-wniesiony-przez-niego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194300,czy-mozna-oddac-wspolnikowi-wklad-wniesiony-przez-niego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188855,czy-mozna-polaczyc-ksiegi-rachunkowe-za-dany-rok-i-za-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188855,czy-mozna-polaczyc-ksiegi-rachunkowe-za-dany-rok-i-za-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188855,czy-mozna-polaczyc-ksiegi-rachunkowe-za-dany-rok-i-za-rok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184377,czy-mozna-prowadzic-ewidencje-magazynowa-wylacznie-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184377,czy-mozna-prowadzic-ewidencje-magazynowa-wylacznie-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184377,czy-mozna-prowadzic-ewidencje-magazynowa-wylacznie-w-walucie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193158,czy-mozna-przeszacowac-wartosc-ksiegowa-srodkow-trwalych-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193158,czy-mozna-przeszacowac-wartosc-ksiegowa-srodkow-trwalych-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193158,czy-mozna-przeszacowac-wartosc-ksiegowa-srodkow-trwalych-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192277,czy-mozna-przeszacowac-wartosc-nieruchomosci-do-aktualnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192277,czy-mozna-przeszacowac-wartosc-nieruchomosci-do-aktualnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192277,czy-mozna-przeszacowac-wartosc-nieruchomosci-do-aktualnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191185,czy-nalezy-sporzadzic-zerowy-spis-z-natury-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191185,czy-nalezy-sporzadzic-zerowy-spis-z-natury-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191185,czy-nalezy-sporzadzic-zerowy-spis-z-natury-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191182,czy-niezatwierdzone-sprawozdanie-finansowe-nalezy-skladac-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191182,czy-niezatwierdzone-sprawozdanie-finansowe-nalezy-skladac-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191182,czy-niezatwierdzone-sprawozdanie-finansowe-nalezy-skladac-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191908,czy-odpis-aktualizujacy-wartosc-naleznosci-od-dluznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191908,czy-odpis-aktualizujacy-wartosc-naleznosci-od-dluznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191908,czy-odpis-aktualizujacy-wartosc-naleznosci-od-dluznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188854,czy-odpisu-aktualizujacego-dokonuje-sie-od-wartosci-netto-czy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188854,czy-odpisu-aktualizujacego-dokonuje-sie-od-wartosci-netto-czy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188854,czy-odpisu-aktualizujacego-dokonuje-sie-od-wartosci-netto-czy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191906,czy-paragony-fiskalne-za-przejazd-autostrada-krajowa-sa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191906,czy-paragony-fiskalne-za-przejazd-autostrada-krajowa-sa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191906,czy-paragony-fiskalne-za-przejazd-autostrada-krajowa-sa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185365,czy-prawdopodobienstwo-splaty-naleznosci-z-tytulu-pozyczki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185365,czy-prawdopodobienstwo-splaty-naleznosci-z-tytulu-pozyczki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185365,czy-prawdopodobienstwo-splaty-naleznosci-z-tytulu-pozyczki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195426,czy-rezerwe-na-skutki-toczacego-sie-postepowania-sadowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195426,czy-rezerwe-na-skutki-toczacego-sie-postepowania-sadowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195426,czy-rezerwe-na-skutki-toczacego-sie-postepowania-sadowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187435,czy-spolka-komandytowa-moze-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187435,czy-spolka-komandytowa-moze-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187435,czy-spolka-komandytowa-moze-sporzadzic-sprawozdanie-finansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185375,czy-spolka-z-oo-jest-jednostka-powiazana-ze-zwiazkiem-gmin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185375,czy-spolka-z-oo-jest-jednostka-powiazana-ze-zwiazkiem-gmin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185375,czy-spolka-z-oo-jest-jednostka-powiazana-ze-zwiazkiem-gmin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187437,czy-strate-spolki-ujmuje-sie-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187437,czy-strate-spolki-ujmuje-sie-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187437,czy-strate-spolki-ujmuje-sie-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192934,czy-w-ksiegach-spolki-z-oo-nalezy-ujac-zbycie-udzialow-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192934,czy-w-ksiegach-spolki-z-oo-nalezy-ujac-zbycie-udzialow-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192934,czy-w-ksiegach-spolki-z-oo-nalezy-ujac-zbycie-udzialow-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196283,czy-w-zwiazku-z-planowana-w-2016-r-likwidacja-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196283,czy-w-zwiazku-z-planowana-w-2016-r-likwidacja-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196283,czy-w-zwiazku-z-planowana-w-2016-r-likwidacja-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191902,czy-wspolnik-spolki-jawnej-moze-wejsc-w-sklad-zespolu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191902,czy-wspolnik-spolki-jawnej-moze-wejsc-w-sklad-zespolu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191902,czy-wspolnik-spolki-jawnej-moze-wejsc-w-sklad-zespolu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187860,czy-zapisy-na-kontach-pozabilansowych-powinny-byc-umieszczane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187860,czy-zapisy-na-kontach-pozabilansowych-powinny-byc-umieszczane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187860,czy-zapisy-na-kontach-pozabilansowych-powinny-byc-umieszczane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183640,dane-porownawcze-w-rachunku-zyskow-i-strat-sporzadzanym-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183640,dane-porownawcze-w-rachunku-zyskow-i-strat-sporzadzanym-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183640,dane-porownawcze-w-rachunku-zyskow-i-strat-sporzadzanym-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189855,dofinansowanie-z-zfss-do-wycieczki-szkolnej-dzieci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189855,dofinansowanie-z-zfss-do-wycieczki-szkolnej-dzieci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189855,dofinansowanie-z-zfss-do-wycieczki-szkolnej-dzieci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188859,dokumentowanie-obrotu-magazynowego-wyrobow-gotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188859,dokumentowanie-obrotu-magazynowego-wyrobow-gotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188859,dokumentowanie-obrotu-magazynowego-wyrobow-gotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196272,doplaty-wniesione-przez-wspolnikow-na-pokrycie-biezacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196272,doplaty-wniesione-przez-wspolnikow-na-pokrycie-biezacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196272,doplaty-wniesione-przez-wspolnikow-na-pokrycie-biezacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191911,dywidenda-z-tytulu-udzialu-w-zyskach-spolki-akcyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191911,dywidenda-z-tytulu-udzialu-w-zyskach-spolki-akcyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191911,dywidenda-z-tytulu-udzialu-w-zyskach-spolki-akcyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195051,ekwiwalent-pieniezny-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195051,ekwiwalent-pieniezny-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195051,ekwiwalent-pieniezny-za-niewykorzystany-urlop-wypoczynkowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190082,ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wyplacony-pracownikowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190082,ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wyplacony-pracownikowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190082,ekwiwalent-za-niewykorzystany-urlop-wyplacony-pracownikowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184618,element-majatku-trwalego-jako-odrebny-od-budynku-srodek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184618,element-majatku-trwalego-jako-odrebny-od-budynku-srodek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184618,element-majatku-trwalego-jako-odrebny-od-budynku-srodek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192285,ewidencja-vat-niepodlegajacego-odliczeniu-od-paliwa-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192285,ewidencja-vat-niepodlegajacego-odliczeniu-od-paliwa-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192285,ewidencja-vat-niepodlegajacego-odliczeniu-od-paliwa-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185689,ewidencja-vat-niepodlegajacego-odliczeniu-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185689,ewidencja-vat-niepodlegajacego-odliczeniu-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185689,ewidencja-vat-niepodlegajacego-odliczeniu-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183642,ewidencja-kar-umownych-i-odpisow-aktualizujacych-z-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183642,ewidencja-kar-umownych-i-odpisow-aktualizujacych-z-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183642,ewidencja-kar-umownych-i-odpisow-aktualizujacych-z-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187447,ewidencja-ksiegowa-importu-towarow-i-zasady-wyceny-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187447,ewidencja-ksiegowa-importu-towarow-i-zasady-wyceny-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187447,ewidencja-ksiegowa-importu-towarow-i-zasady-wyceny-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188863,ewidencja-ksiegowa-kosztow-prac-rozwojowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188863,ewidencja-ksiegowa-kosztow-prac-rozwojowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188863,ewidencja-ksiegowa-kosztow-prac-rozwojowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189851,ewidencja-ksiegowa-nieodplatnie-otrzymanych-towarow-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189851,ewidencja-ksiegowa-nieodplatnie-otrzymanych-towarow-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189851,ewidencja-ksiegowa-nieodplatnie-otrzymanych-towarow-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188861,ewidencja-ksiegowa-oplat-z-tytulu-leasingu-w-zaleznosci-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188861,ewidencja-ksiegowa-oplat-z-tytulu-leasingu-w-zaleznosci-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188861,ewidencja-ksiegowa-oplat-z-tytulu-leasingu-w-zaleznosci-od.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 16 z 25

Ewidencja księgowa podatku od środków transportowych 4/52

Ewidencja księgowa podatku u źródła w przypadku zakupu biletów lotniczych od zagranicznego przewoźnika 16/60

Ewidencja księgowa wynagrodzenia chorobowego 24/53

Ewidencja kwot wypłacanych tytułem udziału w zysku spółki 2/58

Ewidencja operacji związanych z pośrednictwem handlowym przy zakupach na aukcjach internetowych 18/63

Ewidencja podatku od wartości dodanej i jego zwrotu 4/61

Ewidencja skutków kontroli podatkowej – zwiększenie kwoty zobowiązania podatkowego za lata ubiegłe 5/56

Ewidencja strat produkcyjnych spowodowanych ujawnieniem braków nienaprawialnych 2/54

Ewidencja wpłaconej zaliczki w jednostce niestosującej konta "Rozliczenie zakupu" 24/55

Ewidencja zakupów za pośrednictwem konta "Rozliczenie zakupu" 8/50

Faktura dokumentująca sprzedaż usług najmu pomieszczeń biurowych, obejmująca okres jednego roku 15/66

Faktura dokumentująca zakup usług reklamowych – ujęcie kosztów w świetle prawa bilansowego 14/56

Faktura korygująca koszty "in minus", otrzymana po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego 13/55

Faktura korygująca wystawiona w styczniu z rabatem za grudzień poprzedniego roku 3/62

Faktura otrzymana od kontrahenta zagranicznego w złotówkach, a opłacona w walucie obcej 19/57

Faktura sprzedaży towarów wystawiona w następnym roku a moment zaksięgowania przychodów ze sprzedaży 6/59

Faktura wystawiona przez agencję pracy tymczasowej, dokumentująca koszty leasingu pracowniczego 8/52

Faktura za realizację czynności o charakterze marketingowym 7/64

Faktura za usługi telekomunikacyjne dotycząca kilku miesięcy w księgach jednostki zwolnionej z VAT 8/61

Faktury opłacone przez pracownika z własnych środków 22/57

Finansowanie wydatków z funduszu celowego utworzonego z wypracowanego zysku 15/53

Gdzie należy przechowywać dokumenty po likwidacji jednostki? 18/55

Import artykułów spożywczych w celu odprzedaży – wycena i ewidencja w księgach rachunkowych 19/65

Inwentaryzacja bez udziału osoby materialnie odpowiedzialnej 11/55

Inwentaryzacja należności i zobowiązań z tytułów publicznoprawnych 4/50

Inwentaryzacja produkcji w toku 4/52

Inwentaryzacja składników aktywów obrotowych oddanych przez jednostkę w najem lub dzierżawę 3/55

Inwentaryzacja towarów znajdujących się w magazynie konsygnacyjnym 1/65

Jak często należy drukować dziennik będący elementem ksiąg rachunkowych? 22/56

Jakie są konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych? 24/59

Jak prawidłowo zaksięgować polisę ubezpieczeniową? 4/51

Jak przeprowadzić spis z natury składników, których nie można w prosty sposób zmierzyć, policzyć lub zważyć? 2/53

Jak rozliczyć stratę bilansową w spółdzielni? 9/64

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185362,ewidencja-ksiegowa-podatku-od-srodkow-transportowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185362,ewidencja-ksiegowa-podatku-od-srodkow-transportowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185362,ewidencja-ksiegowa-podatku-od-srodkow-transportowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191912,ewidencja-ksiegowa-podatku-u-zrodla-w-przypadku-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191912,ewidencja-ksiegowa-podatku-u-zrodla-w-przypadku-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191912,ewidencja-ksiegowa-podatku-u-zrodla-w-przypadku-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196275,ewidencja-ksiegowa-wynagrodzenia-chorobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196275,ewidencja-ksiegowa-wynagrodzenia-chorobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196275,ewidencja-ksiegowa-wynagrodzenia-chorobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184374,ewidencja-kwot-wyplacanych-tytulem-udzialu-w-zysku-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184374,ewidencja-kwot-wyplacanych-tytulem-udzialu-w-zysku-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184374,ewidencja-kwot-wyplacanych-tytulem-udzialu-w-zysku-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192942,ewidencja-operacji-zwiazanych-z-posrednictwem-handlowym-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192942,ewidencja-operacji-zwiazanych-z-posrednictwem-handlowym-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192942,ewidencja-operacji-zwiazanych-z-posrednictwem-handlowym-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185370,ewidencja-podatku-od-wartosci-dodanej-i-jego-zwrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185370,ewidencja-podatku-od-wartosci-dodanej-i-jego-zwrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185370,ewidencja-podatku-od-wartosci-dodanej-i-jego-zwrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185683,ewidencja-skutkow-kontroli-podatkowej-8211-zwiekszenie-kwoty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185683,ewidencja-skutkow-kontroli-podatkowej-8211-zwiekszenie-kwoty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185683,ewidencja-skutkow-kontroli-podatkowej-8211-zwiekszenie-kwoty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184371,ewidencja-strat-produkcyjnych-spowodowanych-ujawnieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184371,ewidencja-strat-produkcyjnych-spowodowanych-ujawnieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184371,ewidencja-strat-produkcyjnych-spowodowanych-ujawnieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196278,ewidencja-wplaconej-zaliczki-w-jednostce-niestosujacej-konta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196278,ewidencja-wplaconej-zaliczki-w-jednostce-niestosujacej-konta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196278,ewidencja-wplaconej-zaliczki-w-jednostce-niestosujacej-konta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187429,ewidencja-zakupow-za-posrednictwem-konta-rozliczenie-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187429,ewidencja-zakupow-za-posrednictwem-konta-rozliczenie-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187429,ewidencja-zakupow-za-posrednictwem-konta-rozliczenie-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191192,faktura-dokumentujaca-sprzedaz-uslug-najmu-pomieszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191192,faktura-dokumentujaca-sprzedaz-uslug-najmu-pomieszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191192,faktura-dokumentujaca-sprzedaz-uslug-najmu-pomieszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190799,faktura-dokumentujaca-zakup-uslug-reklamowych-8211-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190799,faktura-dokumentujaca-zakup-uslug-reklamowych-8211-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190799,faktura-dokumentujaca-zakup-uslug-reklamowych-8211-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190076,faktura-korygujaca-koszty-in-minus-otrzymana-po-zatwierdzeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190076,faktura-korygujaca-koszty-in-minus-otrzymana-po-zatwierdzeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190076,faktura-korygujaca-koszty-in-minus-otrzymana-po-zatwierdzeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184628,faktura-korygujaca-wystawiona-w-styczniu-z-rabatem-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184628,faktura-korygujaca-wystawiona-w-styczniu-z-rabatem-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184628,faktura-korygujaca-wystawiona-w-styczniu-z-rabatem-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193169,faktura-otrzymana-od-kontrahenta-zagranicznego-w-zlotowkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193169,faktura-otrzymana-od-kontrahenta-zagranicznego-w-zlotowkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193169,faktura-otrzymana-od-kontrahenta-zagranicznego-w-zlotowkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186481,faktura-sprzedazy-towarow-wystawiona-w-nastepnym-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186481,faktura-sprzedazy-towarow-wystawiona-w-nastepnym-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186481,faktura-sprzedazy-towarow-wystawiona-w-nastepnym-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187432,faktura-wystawiona-przez-agencje-pracy-tymczasowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187432,faktura-wystawiona-przez-agencje-pracy-tymczasowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187432,faktura-wystawiona-przez-agencje-pracy-tymczasowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186815,faktura-za-realizacje-czynnosci-o-charakterze-marketingowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186815,faktura-za-realizacje-czynnosci-o-charakterze-marketingowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186815,faktura-za-realizacje-czynnosci-o-charakterze-marketingowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187444,faktura-za-uslugi-telekomunikacyjne-dotyczaca-kilku-miesiecy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187444,faktura-za-uslugi-telekomunikacyjne-dotyczaca-kilku-miesiecy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187444,faktura-za-uslugi-telekomunikacyjne-dotyczaca-kilku-miesiecy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195050,faktury-oplacone-przez-pracownika-z-wlasnych-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195050,faktury-oplacone-przez-pracownika-z-wlasnych-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195050,faktury-oplacone-przez-pracownika-z-wlasnych-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191180,finansowanie-wydatkow-z-funduszu-celowego-utworzonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191180,finansowanie-wydatkow-z-funduszu-celowego-utworzonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191180,finansowanie-wydatkow-z-funduszu-celowego-utworzonego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192931,gdzie-nalezy-przechowywac-dokumenty-po-likwidacji-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192931,gdzie-nalezy-przechowywac-dokumenty-po-likwidacji-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192931,gdzie-nalezy-przechowywac-dokumenty-po-likwidacji-jednostki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193176,import-artykulow-spozywczych-w-celu-odprzedazy-8211-wycena.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193176,import-artykulow-spozywczych-w-celu-odprzedazy-8211-wycena.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193176,import-artykulow-spozywczych-w-celu-odprzedazy-8211-wycena.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188860,inwentaryzacja-bez-udzialu-osoby-materialnie-odpowiedzialnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188860,inwentaryzacja-bez-udzialu-osoby-materialnie-odpowiedzialnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188860,inwentaryzacja-bez-udzialu-osoby-materialnie-odpowiedzialnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185357,inwentaryzacja-naleznosci-i-zobowiazan-z-tytulow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185357,inwentaryzacja-naleznosci-i-zobowiazan-z-tytulow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185357,inwentaryzacja-naleznosci-i-zobowiazan-z-tytulow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185360,inwentaryzacja-produkcji-w-toku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185360,inwentaryzacja-produkcji-w-toku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185360,inwentaryzacja-produkcji-w-toku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184621,inwentaryzacja-skladnikow-aktywow-obrotowych-oddanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184621,inwentaryzacja-skladnikow-aktywow-obrotowych-oddanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184621,inwentaryzacja-skladnikow-aktywow-obrotowych-oddanych-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183646,inwentaryzacja-towarow-znajdujacych-sie-w-magazynie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183646,inwentaryzacja-towarow-znajdujacych-sie-w-magazynie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183646,inwentaryzacja-towarow-znajdujacych-sie-w-magazynie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195047,jak-czesto-nalezy-drukowac-dziennik-bedacy-elementem-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195047,jak-czesto-nalezy-drukowac-dziennik-bedacy-elementem-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195047,jak-czesto-nalezy-drukowac-dziennik-bedacy-elementem-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196280,jakie-sa-konsekwencje-przejscia-na-inwentaryzacje-ciagla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196280,jakie-sa-konsekwencje-przejscia-na-inwentaryzacje-ciagla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196280,jakie-sa-konsekwencje-przejscia-na-inwentaryzacje-ciagla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185359,jak-prawidlowo-zaksiegowac-polise-ubezpieczeniowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185359,jak-prawidlowo-zaksiegowac-polise-ubezpieczeniowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185359,jak-prawidlowo-zaksiegowac-polise-ubezpieczeniowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184370,jak-przeprowadzic-spis-z-natury-skladnikow-ktorych-nie-mozna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184370,jak-przeprowadzic-spis-z-natury-skladnikow-ktorych-nie-mozna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184370,jak-przeprowadzic-spis-z-natury-skladnikow-ktorych-nie-mozna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187866,jak-rozliczyc-strate-bilansowa-w-spoldzielni.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187866,jak-rozliczyc-strate-bilansowa-w-spoldzielni.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187866,jak-rozliczyc-strate-bilansowa-w-spoldzielni.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 17 z 25

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych powstałą w wyniku korekty błędów? 13/63

Jak skorygować błędne zapisy dotyczące pozostawienia zysku w spółce bez zwiększenia wkładu? 15/63

Jak ująć fakturę za nabycie usług obcych, zawierającą koszt zużytych materiałów? 16/50

Jak ująć w bilansie salda kilku rachunków bankowych? 14/49

Jak ująć w księgach koszt wyceny obiektów, dla których określono jedną cenę zakupu? 15/49

Jak ująć w księgach nawiązkę sądową zasądzoną na rzecz jednostki? 23/65

Jak ująć w księgach nowo wdrażane wyroby, które przed sprzedażą są testowane? 18/59

Jak ująć w księgach objęcie akcji w zamian za znak towarowy wytworzony we własnym zakresie? 5/53

Jak ująć w księgach podatek VAT przy nabyciu materiałów objętych procedurą odwrotnego obciążenia? 7/47

Jak ująć w księgach prowizję przygotowawczą od kredytu w rachunku bieżącym? 18/55

Jak ująć w księgach rachunkowych opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej? 17/51

Jak ująć w księgach rachunkowych zobowiązania przejęte wraz ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa? 12/59

Jak ująć w księgach zaciągnięcie kredytu i jego spłatę przez komornika? 15/58

Jak ująć w księgach zasiłek macierzyński? 2/50

Jak ująć w księgach zwrot niewykorzystanej części składki ubezpieczeniowej dotyczącej majątku trwałego? 11/53

Jak ująć zysk z lat ubiegłych podczas przejścia z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe? 7/52

Jak ustalić normy ubytków naturalnych powstałych podczas transportu i rozładunku towarów? 6/55

Jak ustalić pierwszy rok obrotowy w spółce jawnej osób fizycznych? 8/66

Jak ustalić wynik ze zbycia środka trwałego prezentowany w rachunku zysków i strat? 15/52

Jak ustalić zmianę stanu produktów w firmie usługowej? 19/50

Jak w spółce jawnej zaksięgować wypłatę zysku ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym? 14/51

Jak wycenić transakcje wyrażone w walutach obcych płatne kartami? 22/63

Jak zaksięgować VAT należny od czynności wniesienia aportem składników majątku trwałego? 5/52

Jak zaksięgować nadwyżkę wartości rynkowej aportu nad wartością nominalną objętych udziałów? 19/48

Jak zaksięgować odpis aktualizujący wartość należności za sprzedaż wczasów we własnym ośrodku? 3/59

Jednostka w fazie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego – wybrane zagadnienia księgowe 2/61

Kantor internetowy – jakie kursy stosować przy operacjach wymiany walut obcych? 19/64

Kaucja gwarancyjna zatrzymana przez kontrahenta na wypadek przyszłych wad wykonanych usług 10/59

Kaucja za opakowania zwrotne udokumentowana notą księgową 15/49

Kiedy można wystawić zastępczy dowód księgowy? 23/52

Kiedy należy sporządzić sprawozdanie z działalności w spółce z o.o. w likwidacji? 16/58

Kiedy teren, na którym są składowane towary, można uznać za strzeżony? 2/50

Kompensata odsetek od należności z zobowiązaniem wobec tego samego kontrahenta 24/56

Konsekwencje bilansowe postawienia pożyczkobiorcy w stan upadłości 6/61

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190083,jak-rozliczyc-strate-z-lat-ubieglych-powstala-w-wyniku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190083,jak-rozliczyc-strate-z-lat-ubieglych-powstala-w-wyniku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190083,jak-rozliczyc-strate-z-lat-ubieglych-powstala-w-wyniku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191190,jak-skorygowac-bledne-zapisy-dotyczace-pozostawienia-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191190,jak-skorygowac-bledne-zapisy-dotyczace-pozostawienia-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191190,jak-skorygowac-bledne-zapisy-dotyczace-pozostawienia-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191900,jak-ujac-fakture-za-nabycie-uslug-obcych-zawierajaca-koszt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191900,jak-ujac-fakture-za-nabycie-uslug-obcych-zawierajaca-koszt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191900,jak-ujac-fakture-za-nabycie-uslug-obcych-zawierajaca-koszt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190788,jak-ujac-w-bilansie-salda-kilku-rachunkow-bankowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190788,jak-ujac-w-bilansie-salda-kilku-rachunkow-bankowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190788,jak-ujac-w-bilansie-salda-kilku-rachunkow-bankowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191175,jak-ujac-w-ksiegach-koszt-wyceny-obiektow-dla-ktorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191175,jak-ujac-w-ksiegach-koszt-wyceny-obiektow-dla-ktorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191175,jak-ujac-w-ksiegach-koszt-wyceny-obiektow-dla-ktorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195431,jak-ujac-w-ksiegach-nawiazke-sadowa-zasadzona-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195431,jak-ujac-w-ksiegach-nawiazke-sadowa-zasadzona-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195431,jak-ujac-w-ksiegach-nawiazke-sadowa-zasadzona-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192938,jak-ujac-w-ksiegach-nowo-wdrazane-wyroby-ktore-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192938,jak-ujac-w-ksiegach-nowo-wdrazane-wyroby-ktore-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192938,jak-ujac-w-ksiegach-nowo-wdrazane-wyroby-ktore-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185678,jak-ujac-w-ksiegach-objecie-akcji-w-zamian-za-znak-towarowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185678,jak-ujac-w-ksiegach-objecie-akcji-w-zamian-za-znak-towarowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185678,jak-ujac-w-ksiegach-objecie-akcji-w-zamian-za-znak-towarowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186803,jak-ujac-w-ksiegach-podatek-vat-przy-nabyciu-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186803,jak-ujac-w-ksiegach-podatek-vat-przy-nabyciu-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186803,jak-ujac-w-ksiegach-podatek-vat-przy-nabyciu-materialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192932,jak-ujac-w-ksiegach-prowizje-przygotowawcza-od-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192932,jak-ujac-w-ksiegach-prowizje-przygotowawcza-od-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192932,jak-ujac-w-ksiegach-prowizje-przygotowawcza-od-kredytu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192281,jak-ujac-w-ksiegach-rachunkowych-oplate-za-wydanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192281,jak-ujac-w-ksiegach-rachunkowych-oplate-za-wydanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192281,jak-ujac-w-ksiegach-rachunkowych-oplate-za-wydanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189861,jak-ujac-w-ksiegach-rachunkowych-zobowiazania-przejete-wraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189861,jak-ujac-w-ksiegach-rachunkowych-zobowiazania-przejete-wraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189861,jak-ujac-w-ksiegach-rachunkowych-zobowiazania-przejete-wraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191186,jak-ujac-w-ksiegach-zaciagniecie-kredytu-i-jego-splate-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191186,jak-ujac-w-ksiegach-zaciagniecie-kredytu-i-jego-splate-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191186,jak-ujac-w-ksiegach-zaciagniecie-kredytu-i-jego-splate-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184366,jak-ujac-w-ksiegach-zasilek-macierzynski.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184366,jak-ujac-w-ksiegach-zasilek-macierzynski.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184366,jak-ujac-w-ksiegach-zasilek-macierzynski.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188856,jak-ujac-w-ksiegach-zwrot-niewykorzystanej-czesci-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188856,jak-ujac-w-ksiegach-zwrot-niewykorzystanej-czesci-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188856,jak-ujac-w-ksiegach-zwrot-niewykorzystanej-czesci-skladki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186807,jak-ujac-zysk-z-lat-ubieglych-podczas-przejscia-z-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186807,jak-ujac-zysk-z-lat-ubieglych-podczas-przejscia-z-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186807,jak-ujac-zysk-z-lat-ubieglych-podczas-przejscia-z-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186478,jak-ustalic-normy-ubytkow-naturalnych-powstalych-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186478,jak-ustalic-normy-ubytkow-naturalnych-powstalych-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186478,jak-ustalic-normy-ubytkow-naturalnych-powstalych-podczas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187448,jak-ustalic-pierwszy-rok-obrotowy-w-spolce-jawnej-osob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187448,jak-ustalic-pierwszy-rok-obrotowy-w-spolce-jawnej-osob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187448,jak-ustalic-pierwszy-rok-obrotowy-w-spolce-jawnej-osob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191179,jak-ustalic-wynik-ze-zbycia-srodka-trwalego-prezentowany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191179,jak-ustalic-wynik-ze-zbycia-srodka-trwalego-prezentowany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191179,jak-ustalic-wynik-ze-zbycia-srodka-trwalego-prezentowany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193163,jak-ustalic-zmiane-stanu-produktow-w-firmie-uslugowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193163,jak-ustalic-zmiane-stanu-produktow-w-firmie-uslugowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193163,jak-ustalic-zmiane-stanu-produktow-w-firmie-uslugowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190791,jak-w-spolce-jawnej-zaksiegowac-wyplate-zysku-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190791,jak-w-spolce-jawnej-zaksiegowac-wyplate-zysku-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190791,jak-w-spolce-jawnej-zaksiegowac-wyplate-zysku-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195055,jak-wycenic-transakcje-wyrazone-w-walutach-obcych-platne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195055,jak-wycenic-transakcje-wyrazone-w-walutach-obcych-platne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195055,jak-wycenic-transakcje-wyrazone-w-walutach-obcych-platne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185677,jak-zaksiegowac-vat-nalezny-od-czynnosci-wniesienia-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185677,jak-zaksiegowac-vat-nalezny-od-czynnosci-wniesienia-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185677,jak-zaksiegowac-vat-nalezny-od-czynnosci-wniesienia-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193159,jak-zaksiegowac-nadwyzke-wartosci-rynkowej-aportu-nad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193159,jak-zaksiegowac-nadwyzke-wartosci-rynkowej-aportu-nad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193159,jak-zaksiegowac-nadwyzke-wartosci-rynkowej-aportu-nad.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184625,jak-zaksiegowac-odpis-aktualizujacy-wartosc-naleznosci-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184625,jak-zaksiegowac-odpis-aktualizujacy-wartosc-naleznosci-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184625,jak-zaksiegowac-odpis-aktualizujacy-wartosc-naleznosci-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184376,jednostka-w-fazie-postepowania-upadlosciowego-lub.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184376,jednostka-w-fazie-postepowania-upadlosciowego-lub.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184376,jednostka-w-fazie-postepowania-upadlosciowego-lub.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193175,kantor-internetowy-8211-jakie-kursy-stosowac-przy-operacjach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193175,kantor-internetowy-8211-jakie-kursy-stosowac-przy-operacjach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193175,kantor-internetowy-8211-jakie-kursy-stosowac-przy-operacjach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188614,kaucja-gwarancyjna-zatrzymana-przez-kontrahenta-na-wypadek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188614,kaucja-gwarancyjna-zatrzymana-przez-kontrahenta-na-wypadek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188614,kaucja-gwarancyjna-zatrzymana-przez-kontrahenta-na-wypadek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191176,kaucja-za-opakowania-zwrotne-udokumentowana-nota-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191176,kaucja-za-opakowania-zwrotne-udokumentowana-nota-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191176,kaucja-za-opakowania-zwrotne-udokumentowana-nota-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195417,kiedy-mozna-wystawic-zastepczy-dowod-ksiegowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195417,kiedy-mozna-wystawic-zastepczy-dowod-ksiegowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195417,kiedy-mozna-wystawic-zastepczy-dowod-ksiegowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191910,kiedy-nalezy-sporzadzic-sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191910,kiedy-nalezy-sporzadzic-sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191910,kiedy-nalezy-sporzadzic-sprawozdanie-z-dzialalnosci-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184365,kiedy-teren-na-ktorym-sa-skladowane-towary-mozna-uznac-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184365,kiedy-teren-na-ktorym-sa-skladowane-towary-mozna-uznac-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184365,kiedy-teren-na-ktorym-sa-skladowane-towary-mozna-uznac-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196279,kompensata-odsetek-od-naleznosci-z-zobowiazaniem-wobec-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196279,kompensata-odsetek-od-naleznosci-z-zobowiazaniem-wobec-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196279,kompensata-odsetek-od-naleznosci-z-zobowiazaniem-wobec-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186484,konsekwencje-bilansowe-postawienia-pozyczkobiorcy-w-stan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186484,konsekwencje-bilansowe-postawienia-pozyczkobiorcy-w-stan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186484,konsekwencje-bilansowe-postawienia-pozyczkobiorcy-w-stan.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 18 z 25

Konsekwencje niepoddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta 4/50

Konto kosztowe służące do ewidencji odpraw emerytalnych 14/61

Konwersja pożyczki udzielonej przez wspólnika na kapitał zakładowy w spółce z o.o. 14/64

Korekta CIT-8 za 2013 r. i zaliczenie powstałej nadpłaty na poczet zobowiązania z tytułu VAT 5/60

Korekta VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi w księgach rachunkowych wierzyciela 10/54

Korekta kosztów o wartość stanu wyrobów w jednostce rozliczającej koszty na kontach zespołu 4 23/51

Korekta kosztów podatkowych w związku z nieuregulowaniem płatności w terminie a ewidencja księgowa 17/49

Korekta rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorcy 21/58

Korekta składek na PFRON zawyżonych w ubiegłym roku obrotowym 21/60

Korzystanie bezpłatnie z oprogramowania udostępnionego w internecie wszystkim użytkownikom sieci 15/61

Koszt usługi marketingowej pozostający w ścisłym związku z podstawową działalnością operacyjną 6/66

Koszty noclegu i przejazdu opłacone przelewem przed rozpoczęciem podróży służbowej pracownika 4/58

Koszty notarialne związane z zakupem gruntu 21/52

Koszty ogłoszeń prasowych ponoszone w związku z rekrutacją pracowników 21/52

Koszty poniesione na przechowywanie dokumentów księgowych poza jednostką 14/59

Koszty poniesione na utrzymanie zakładowych obiektów socjalnych 12/58

Koszty poniesione po przyjęciu obiektu do użytkowania dotyczące finansowego rozliczenia dotacji 19/55

Koszty ponoszone w związku z przystąpieniem do klubu biznesu 10/66

Koszty sądowe i egzekucyjne w księgach rachunkowych dłużnika 12/64

Koszty zakupu zbędnych materiałów produkcyjnych i ich utylizacja 2/65

Kradzież niskocennego składnika majątku odniesionego w ciężar kosztów w momencie zakupu 21/56

Księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe spółki z o.o. będącej wspólnikiem spółki komandytowej 11/61

Księgowanie VAT naliczonego przy działalności zwolnionej 4/60

Księgowanie faktury VAT RR dokumentującej zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego 20/65

Księgowanie kosztów przesyłki przy sprzedaży przez internet 9/62

Księgowanie zaliczki wpłaconej komornikowi na poczet wydatków ponoszonych w toku egzekucji 17/66

Kto powinien naliczać opłaty za środowisko? 7/48

Kwalifikacja materiałów po przerobie do odpowiedniej grupy rzeczowych składników aktywów obrotowych 20/52

Kwota VAT dotycząca dotacji podlegająca rozliczeniu z urzędem pracy 23/59

Licencja na program komputerowy wykupiona na okres krótszy niż rok 13/51

Materiały otrzymane nieodpłatnie w celu wykonania na nich usługi 18/65

Materiały zakupione w celu zabezpieczenia towarów przeznaczonych do wysyłki 12/57

Miesięczne opłaty za leasing oprogramowania komputerowego 13/56

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185358,konsekwencje-niepoddania-sprawozdania-finansowego-badaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185358,konsekwencje-niepoddania-sprawozdania-finansowego-badaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185358,konsekwencje-niepoddania-sprawozdania-finansowego-badaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190804,konto-kosztowe-sluzace-do-ewidencji-odpraw-emerytalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190804,konto-kosztowe-sluzace-do-ewidencji-odpraw-emerytalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190804,konto-kosztowe-sluzace-do-ewidencji-odpraw-emerytalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190806,konwersja-pozyczki-udzielonej-przez-wspolnika-na-kapital.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190806,konwersja-pozyczki-udzielonej-przez-wspolnika-na-kapital.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190806,konwersja-pozyczki-udzielonej-przez-wspolnika-na-kapital.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185686,korekta-cit-8-za-2013-r-i-zaliczenie-powstalej-nadplaty-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185686,korekta-cit-8-za-2013-r-i-zaliczenie-powstalej-nadplaty-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185686,korekta-cit-8-za-2013-r-i-zaliczenie-powstalej-nadplaty-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188610,korekta-vat-naleznego-z-tytulu-ulgi-na-zle-dlugi-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188610,korekta-vat-naleznego-z-tytulu-ulgi-na-zle-dlugi-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188610,korekta-vat-naleznego-z-tytulu-ulgi-na-zle-dlugi-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195415,korekta-kosztow-o-wartosc-stanu-wyrobow-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195415,korekta-kosztow-o-wartosc-stanu-wyrobow-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195415,korekta-kosztow-o-wartosc-stanu-wyrobow-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192278,korekta-kosztow-podatkowych-w-zwiazku-z-nieuregulowaniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192278,korekta-kosztow-podatkowych-w-zwiazku-z-nieuregulowaniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192278,korekta-kosztow-podatkowych-w-zwiazku-z-nieuregulowaniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194310,korekta-rozliczen-z-zus-z-tytulu-skladek-na-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194310,korekta-rozliczen-z-zus-z-tytulu-skladek-na-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194310,korekta-rozliczen-z-zus-z-tytulu-skladek-na-ubezpieczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194312,korekta-skladek-na-pfron-zawyzonych-w-ubieglym-roku-obrotowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194312,korekta-skladek-na-pfron-zawyzonych-w-ubieglym-roku-obrotowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194312,korekta-skladek-na-pfron-zawyzonych-w-ubieglym-roku-obrotowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191188,korzystanie-bezplatnie-z-oprogramowania-udostepnionego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191188,korzystanie-bezplatnie-z-oprogramowania-udostepnionego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191188,korzystanie-bezplatnie-z-oprogramowania-udostepnionego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186488,koszt-uslugi-marketingowej-pozostajacy-w-scislym-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186488,koszt-uslugi-marketingowej-pozostajacy-w-scislym-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186488,koszt-uslugi-marketingowej-pozostajacy-w-scislym-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185368,koszty-noclegu-i-przejazdu-oplacone-przelewem-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185368,koszty-noclegu-i-przejazdu-oplacone-przelewem-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185368,koszty-noclegu-i-przejazdu-oplacone-przelewem-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194304,koszty-notarialne-zwiazane-z-zakupem-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194304,koszty-notarialne-zwiazane-z-zakupem-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194304,koszty-notarialne-zwiazane-z-zakupem-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194306,koszty-ogloszen-prasowych-ponoszone-w-zwiazku-z-rekrutacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194306,koszty-ogloszen-prasowych-ponoszone-w-zwiazku-z-rekrutacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194306,koszty-ogloszen-prasowych-ponoszone-w-zwiazku-z-rekrutacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190802,koszty-poniesione-na-przechowywanie-dokumentow-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190802,koszty-poniesione-na-przechowywanie-dokumentow-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190802,koszty-poniesione-na-przechowywanie-dokumentow-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189860,koszty-poniesione-na-utrzymanie-zakladowych-obiektow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189860,koszty-poniesione-na-utrzymanie-zakladowych-obiektow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189860,koszty-poniesione-na-utrzymanie-zakladowych-obiektow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193167,koszty-poniesione-po-przyjeciu-obiektu-do-uzytkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193167,koszty-poniesione-po-przyjeciu-obiektu-do-uzytkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193167,koszty-poniesione-po-przyjeciu-obiektu-do-uzytkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188619,koszty-ponoszone-w-zwiazku-z-przystapieniem-do-klubu-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188619,koszty-ponoszone-w-zwiazku-z-przystapieniem-do-klubu-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188619,koszty-ponoszone-w-zwiazku-z-przystapieniem-do-klubu-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189864,koszty-sadowe-i-egzekucyjne-w-ksiegach-rachunkowych-dluznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189864,koszty-sadowe-i-egzekucyjne-w-ksiegach-rachunkowych-dluznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189864,koszty-sadowe-i-egzekucyjne-w-ksiegach-rachunkowych-dluznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184379,koszty-zakupu-zbednych-materialow-produkcyjnych-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184379,koszty-zakupu-zbednych-materialow-produkcyjnych-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184379,koszty-zakupu-zbednych-materialow-produkcyjnych-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194309,kradziez-niskocennego-skladnika-majatku-odniesionego-w-ciezar.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194309,kradziez-niskocennego-skladnika-majatku-odniesionego-w-ciezar.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194309,kradziez-niskocennego-skladnika-majatku-odniesionego-w-ciezar.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188864,ksiegi-rachunkowe-i-sprawozdanie-finansowe-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188864,ksiegi-rachunkowe-i-sprawozdanie-finansowe-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188864,ksiegi-rachunkowe-i-sprawozdanie-finansowe-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185369,ksiegowanie-vat-naliczonego-przy-dzialalnosci-zwolnionej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185369,ksiegowanie-vat-naliczonego-przy-dzialalnosci-zwolnionej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185369,ksiegowanie-vat-naliczonego-przy-dzialalnosci-zwolnionej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193944,ksiegowanie-faktury-vat-rr-dokumentujacej-zakup-produktow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193944,ksiegowanie-faktury-vat-rr-dokumentujacej-zakup-produktow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193944,ksiegowanie-faktury-vat-rr-dokumentujacej-zakup-produktow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187864,ksiegowanie-kosztow-przesylki-przy-sprzedazy-przez-internet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187864,ksiegowanie-kosztow-przesylki-przy-sprzedazy-przez-internet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187864,ksiegowanie-kosztow-przesylki-przy-sprzedazy-przez-internet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192293,ksiegowanie-zaliczki-wplaconej-komornikowi-na-poczet-wydatkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192293,ksiegowanie-zaliczki-wplaconej-komornikowi-na-poczet-wydatkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192293,ksiegowanie-zaliczki-wplaconej-komornikowi-na-poczet-wydatkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186804,kto-powinien-naliczac-oplaty-za-srodowisko.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186804,kto-powinien-naliczac-oplaty-za-srodowisko.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186804,kto-powinien-naliczac-oplaty-za-srodowisko.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193937,kwalifikacja-materialow-po-przerobie-do-odpowiedniej-grupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193937,kwalifikacja-materialow-po-przerobie-do-odpowiedniej-grupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193937,kwalifikacja-materialow-po-przerobie-do-odpowiedniej-grupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195425,kwota-vat-dotyczaca-dotacji-podlegajaca-rozliczeniu-z-urzedem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195425,kwota-vat-dotyczaca-dotacji-podlegajaca-rozliczeniu-z-urzedem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195425,kwota-vat-dotyczaca-dotacji-podlegajaca-rozliczeniu-z-urzedem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190071,licencja-na-program-komputerowy-wykupiona-na-okres-krotszy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190071,licencja-na-program-komputerowy-wykupiona-na-okres-krotszy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190071,licencja-na-program-komputerowy-wykupiona-na-okres-krotszy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192944,materialy-otrzymane-nieodplatnie-w-celu-wykonania-na-nich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192944,materialy-otrzymane-nieodplatnie-w-celu-wykonania-na-nich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192944,materialy-otrzymane-nieodplatnie-w-celu-wykonania-na-nich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189859,materialy-zakupione-w-celu-zabezpieczenia-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189859,materialy-zakupione-w-celu-zabezpieczenia-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189859,materialy-zakupione-w-celu-zabezpieczenia-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190077,miesieczne-oplaty-za-leasing-oprogramowania-komputerowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190077,miesieczne-oplaty-za-leasing-oprogramowania-komputerowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190077,miesieczne-oplaty-za-leasing-oprogramowania-komputerowego.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 19 z 25

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego 24/61

Moment ujęcia w księgach rachunkowych uchwały o podziale zysku 10/52

Moment zarachowania przychodów ze sprzedaży nieruchomości w księgach rachunkowych dewelopera 12/61

Nabycie i dostawa towarów poza terytorium kraju 5/64

Nabycie udziałów własnych w celu ich umorzenia 17/64

Na jakim koncie księguje się ulgę na złe długi w księgach rachunkowych dłużnika? 2/51

Na jakim koncie ująć odsetki od lokat utworzonych ze środków ZFŚS? 14/50

Na jakim koncie zaksięgować odsetki z tytułu zaległości podatkowych? 19/61

Nakłady na uzyskanie certyfikatu jakości – wartość niematerialna i prawna czy koszty bieżącej działalności? 21/49

Nakłady poniesione na najem powierzchni reklamowej i koszty reklamy na budynku 17/55

Naprawa powypadkowa i samochód zastępczy 8/60

Nieprawidłowe przyporządkowanie kosztów pośrednich do poszczególnych obiektów kalkulacji 17/62

Nieuregulowane do dnia bilansowego zadłużenie na karcie kredytowej 1/60

Obciążenie oddziału samobilansującego częścią kosztów ogólnego zarządu 20/47

Obciążenie pracownika kosztami szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę 21/51

Obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z wniesieniem dopłat do spółki z o.o. 20/49

Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji 21/63

Obowiązki związane z likwidacją jednoosobowej spółki z o.o. 17/60

Odpis aktualizujący wartość produkcji w toku 11/66

Odsetki od kredytu mieszkaniowego przejściowo wykupione przez budżet państwa 12/65

Odszkodowanie wypłacone byłemu pracownikowi za niezgodne z przepisami wypowiedzenie umowy o pracę 1/53

Ogłoszenie sprawozdania finansowego firmy osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą 12/48

Opcje walutowe jako składnik inwestycji krótkoterminowych 17/57

Opłata z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej w księgach rachunkowych producenta 24/65

Opłata za pełnomocnictwo udzielone adwokatowi 24/52

Opust liczony jako procent rocznego obrotu, udzielony kontrahentowi zagranicznemu 10/60

Organizacja spotkania świąteczno-noworocznego dla pracowników 1/56

Otrzymanie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 12/55

Otwarcie ksiąg rachunkowych przy przejściu z księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe 1/53

Pierwszy rok prowadzenia ksiąg rachunkowych, a możliwość sporządzenia sprawozdania finansowego dla jednostek mikro 9/65

Pobrana przez bank prowizja za 2014 r. – ewidencja i wpływ na sprawozdanie finansowe 6/57

Podatek od czynności cywilnoprawnych w przypadku zmiany umowy spółki komandytowej 15/61

Podatek od nieruchomości w okresie budowy środka trwałego 8/53

Podatek u źródła potrącany z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu 24/52

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196282,minimalna-suma-gwarancyjna-ubezpieczenia-oc-biura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196282,minimalna-suma-gwarancyjna-ubezpieczenia-oc-biura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196282,minimalna-suma-gwarancyjna-ubezpieczenia-oc-biura.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188604,moment-ujecia-w-ksiegach-rachunkowych-uchwaly-o-podziale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188604,moment-ujecia-w-ksiegach-rachunkowych-uchwaly-o-podziale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188604,moment-ujecia-w-ksiegach-rachunkowych-uchwaly-o-podziale.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189862,moment-zarachowania-przychodow-ze-sprzedazy-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189862,moment-zarachowania-przychodow-ze-sprzedazy-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189862,moment-zarachowania-przychodow-ze-sprzedazy-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185690,nabycie-i-dostawa-towarow-poza-terytorium-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185690,nabycie-i-dostawa-towarow-poza-terytorium-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185690,nabycie-i-dostawa-towarow-poza-terytorium-kraju.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192292,nabycie-udzialow-wlasnych-w-celu-ich-umorzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192292,nabycie-udzialow-wlasnych-w-celu-ich-umorzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192292,nabycie-udzialow-wlasnych-w-celu-ich-umorzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184367,na-jakim-koncie-ksieguje-sie-ulge-na-zle-dlugi-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184367,na-jakim-koncie-ksieguje-sie-ulge-na-zle-dlugi-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184367,na-jakim-koncie-ksieguje-sie-ulge-na-zle-dlugi-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190790,na-jakim-koncie-ujac-odsetki-od-lokat-utworzonych-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190790,na-jakim-koncie-ujac-odsetki-od-lokat-utworzonych-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190790,na-jakim-koncie-ujac-odsetki-od-lokat-utworzonych-ze-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193173,na-jakim-koncie-zaksiegowac-odsetki-z-tytulu-zaleglosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193173,na-jakim-koncie-zaksiegowac-odsetki-z-tytulu-zaleglosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193173,na-jakim-koncie-zaksiegowac-odsetki-z-tytulu-zaleglosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194299,naklady-na-uzyskanie-certyfikatu-jakosci-8211-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194299,naklady-na-uzyskanie-certyfikatu-jakosci-8211-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194299,naklady-na-uzyskanie-certyfikatu-jakosci-8211-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192287,naklady-poniesione-na-najem-powierzchni-reklamowej-i-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192287,naklady-poniesione-na-najem-powierzchni-reklamowej-i-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192287,naklady-poniesione-na-najem-powierzchni-reklamowej-i-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187443,naprawa-powypadkowa-i-samochod-zastepczy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187443,naprawa-powypadkowa-i-samochod-zastepczy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187443,naprawa-powypadkowa-i-samochod-zastepczy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192290,nieprawidlowe-przyporzadkowanie-kosztow-posrednich-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192290,nieprawidlowe-przyporzadkowanie-kosztow-posrednich-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192290,nieprawidlowe-przyporzadkowanie-kosztow-posrednich-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183641,nieuregulowane-do-dnia-bilansowego-zadluzenie-na-karcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183641,nieuregulowane-do-dnia-bilansowego-zadluzenie-na-karcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183641,nieuregulowane-do-dnia-bilansowego-zadluzenie-na-karcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193931,obciazenie-oddzialu-samobilansujacego-czescia-kosztow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193931,obciazenie-oddzialu-samobilansujacego-czescia-kosztow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193931,obciazenie-oddzialu-samobilansujacego-czescia-kosztow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194303,obciazenie-pracownika-kosztami-szkolenia-w-przypadku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194303,obciazenie-pracownika-kosztami-szkolenia-w-przypadku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194303,obciazenie-pracownika-kosztami-szkolenia-w-przypadku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193933,obowiazek-zaplaty-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193933,obowiazek-zaplaty-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193933,obowiazek-zaplaty-podatku-od-czynnosci-cywilnoprawnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194314,obowiazki-sprawozdawcze-zwiazane-z-postawieniem-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194314,obowiazki-sprawozdawcze-zwiazane-z-postawieniem-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194314,obowiazki-sprawozdawcze-zwiazane-z-postawieniem-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192289,obowiazki-zwiazane-z-likwidacja-jednoosobowej-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192289,obowiazki-zwiazane-z-likwidacja-jednoosobowej-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192289,obowiazki-zwiazane-z-likwidacja-jednoosobowej-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188867,odpis-aktualizujacy-wartosc-produkcji-w-toku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188867,odpis-aktualizujacy-wartosc-produkcji-w-toku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188867,odpis-aktualizujacy-wartosc-produkcji-w-toku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189865,odsetki-od-kredytu-mieszkaniowego-przejsciowo-wykupione-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189865,odsetki-od-kredytu-mieszkaniowego-przejsciowo-wykupione-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189865,odsetki-od-kredytu-mieszkaniowego-przejsciowo-wykupione-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183631,odszkodowanie-wyplacone-bylemu-pracownikowi-za-niezgodne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183631,odszkodowanie-wyplacone-bylemu-pracownikowi-za-niezgodne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183631,odszkodowanie-wyplacone-bylemu-pracownikowi-za-niezgodne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189850,ogloszenie-sprawozdania-finansowego-firmy-osoby-fizycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189850,ogloszenie-sprawozdania-finansowego-firmy-osoby-fizycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189850,ogloszenie-sprawozdania-finansowego-firmy-osoby-fizycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192288,opcje-walutowe-jako-skladnik-inwestycji-krotkoterminowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192288,opcje-walutowe-jako-skladnik-inwestycji-krotkoterminowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192288,opcje-walutowe-jako-skladnik-inwestycji-krotkoterminowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196285,oplata-z-tytulu-przekroczenia-kwoty-mlecznej-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196285,oplata-z-tytulu-przekroczenia-kwoty-mlecznej-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196285,oplata-z-tytulu-przekroczenia-kwoty-mlecznej-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196274,oplata-za-pelnomocnictwo-udzielone-adwokatowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196274,oplata-za-pelnomocnictwo-udzielone-adwokatowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196274,oplata-za-pelnomocnictwo-udzielone-adwokatowi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188615,opust-liczony-jako-procent-rocznego-obrotu-udzielony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188615,opust-liczony-jako-procent-rocznego-obrotu-udzielony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188615,opust-liczony-jako-procent-rocznego-obrotu-udzielony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183635,organizacja-spotkania-swiateczno-noworocznego-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183635,organizacja-spotkania-swiateczno-noworocznego-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183635,organizacja-spotkania-swiateczno-noworocznego-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189858,otrzymanie-aportem-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189858,otrzymanie-aportem-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189858,otrzymanie-aportem-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183630,otwarcie-ksiag-rachunkowych-przy-przejsciu-z-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183630,otwarcie-ksiag-rachunkowych-przy-przejsciu-z-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183630,otwarcie-ksiag-rachunkowych-przy-przejsciu-z-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187868,pierwszy-rok-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-a-mozliwosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187868,pierwszy-rok-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-a-mozliwosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187868,pierwszy-rok-prowadzenia-ksiag-rachunkowych-a-mozliwosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186479,pobrana-przez-bank-prowizja-za-2014-r-8211-ewidencja-i-wplyw.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186479,pobrana-przez-bank-prowizja-za-2014-r-8211-ewidencja-i-wplyw.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186479,pobrana-przez-bank-prowizja-za-2014-r-8211-ewidencja-i-wplyw.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191187,podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych-w-przypadku-zmiany-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191187,podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych-w-przypadku-zmiany-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191187,podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych-w-przypadku-zmiany-umowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187433,podatek-od-nieruchomosci-w-okresie-budowy-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187433,podatek-od-nieruchomosci-w-okresie-budowy-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187433,podatek-od-nieruchomosci-w-okresie-budowy-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196273,podatek-u-zrodla-potracany-z-wynagrodzenia-naleznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196273,podatek-u-zrodla-potracany-z-wynagrodzenia-naleznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196273,podatek-u-zrodla-potracany-z-wynagrodzenia-naleznego.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 20 z 25

Pod jaką datą ująć w księgach spółki z o.o. odpłatne umorzenie udziałów własnych z czystego zysku? 20/54

Podstawa opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla budowli 13/61

Potwierdzenie salda należności z osobą nieprowadzącą ksiąg rachunkowych 3/53

Powiązania pomiędzy jednostkami tworzącymi grupę kapitałową 6/63

Prezentacja kosztów i przychodów finansowych z tytułu różnic kursowych w rachunku zysków i strat 2/52

Prezentacja w bilansie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 10/52

Prezentacja zdarzeń losowych w sprawozdaniu finansowym po zmianach prawa bilansowego 23/56

Prowizje od płatności prywatną kartą pracownika w czasie podróży służbowej 1/59

Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe a zawiadomienie urzędu skarbowego 22/57

Przekazanie materiałów do produkcji w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4 9/56

Przekazanie udziałów w spółce z o.o. w formie darowizny 8/58

Przekazanie wyrobów na cele reklamy w jednostce sporządzającej porównawczy rachunek zysków i strat 10/54

Przeksięgowanie VAT naliczonego i należnego na koniec okresu rozliczeniowego 8/51

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową a rozliczenie kosztów pośrednich w miesiącu zmiany formy prawnej 23/58

Przekwalifikowanie składnika majątku z towarów do środków trwałych 16/50

Przesunięcie towarów handlowych między sklepami w ramach tego samego przedsiębiorstwa 18/64

Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego spółki na inny rachunek walutowy 23/66

Przewalutowanie środków gromadzonych na rachunkach walutowych 19/52

Przeznaczenie zysku osiągniętego przez spółkę z o.o. non profit na cele statutowe i na rzecz fundacji 15/65

Przeznaczenie zysku spółki komandytowej na utworzenie kapitału zapasowego 9/60

Przychody ze sprzedaży produktów wielokrotnego użytku 3/64

Przychód z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności 20/62

Rachunkowość koła gospodyń wiejskich 10/64

Rachunkowość spółki z o.o. prowadzącej niepubliczne gimnazjum i niepubliczną szkołę podstawową 10/62

Rachunkowość stowarzyszenia prowadzącego zakład aktywności zawodowej 19/59

Reklamacja surowca, którego wada ujawniła się w procesie produkcyjnym 2/55

Rekompensata uzyskana z UE przez producenta owoców z tytułu ich bezpłatnej dystrybucji 6/65

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w księgach dłużnika 5/57

Rezerwa na wynagrodzenie członków zarządu z tytułu pełnienia funkcji 7/59

Rozliczanie kosztów ogólnoadministracyjnych 1/65

Rozliczenia z pracownikami z tytułu nieodpłatnego używania samochodów służbowych w celach prywatnych 6/60

Rozliczenie kaucji wpłaconej za urządzenie viaBOX 18/61

Rozliczenie kosztów pracy pracownika w jednostce stosującej funkcjonalny rachunek kosztów 22/59

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193938,pod-jaka-data-ujac-w-ksiegach-spolki-z-oo-odplatne-umorzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193938,pod-jaka-data-ujac-w-ksiegach-spolki-z-oo-odplatne-umorzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193938,pod-jaka-data-ujac-w-ksiegach-spolki-z-oo-odplatne-umorzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190081,podstawa-opodatkowania-podatkiem-od-nieruchomosci-dla-budowli.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190081,podstawa-opodatkowania-podatkiem-od-nieruchomosci-dla-budowli.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190081,podstawa-opodatkowania-podatkiem-od-nieruchomosci-dla-budowli.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184616,potwierdzenie-salda-naleznosci-z-osoba-nieprowadzaca-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184616,potwierdzenie-salda-naleznosci-z-osoba-nieprowadzaca-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184616,potwierdzenie-salda-naleznosci-z-osoba-nieprowadzaca-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186485,powiazania-pomiedzy-jednostkami-tworzacymi-grupe-kapitalowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186485,powiazania-pomiedzy-jednostkami-tworzacymi-grupe-kapitalowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186485,powiazania-pomiedzy-jednostkami-tworzacymi-grupe-kapitalowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184369,prezentacja-kosztow-i-przychodow-finansowych-z-tytulu-roznic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184369,prezentacja-kosztow-i-przychodow-finansowych-z-tytulu-roznic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184369,prezentacja-kosztow-i-przychodow-finansowych-z-tytulu-roznic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188605,prezentacja-w-bilansie-zobowiazan-z-tytulu-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188605,prezentacja-w-bilansie-zobowiazan-z-tytulu-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188605,prezentacja-w-bilansie-zobowiazan-z-tytulu-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195422,prezentacja-zdarzen-losowych-w-sprawozdaniu-finansowym-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195422,prezentacja-zdarzen-losowych-w-sprawozdaniu-finansowym-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195422,prezentacja-zdarzen-losowych-w-sprawozdaniu-finansowym-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183639,prowizje-od-platnosci-prywatna-karta-pracownika-w-czasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183639,prowizje-od-platnosci-prywatna-karta-pracownika-w-czasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183639,prowizje-od-platnosci-prywatna-karta-pracownika-w-czasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195049,przejscie-z-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195049,przejscie-z-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195049,przejscie-z-podatkowej-ksiegi-przychodow-i-rozchodow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187856,przekazanie-materialow-do-produkcji-w-jednostce-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187856,przekazanie-materialow-do-produkcji-w-jednostce-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187856,przekazanie-materialow-do-produkcji-w-jednostce-prowadzacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187439,przekazanie-udzialow-w-spolce-z-oo-w-formie-darowizny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187439,przekazanie-udzialow-w-spolce-z-oo-w-formie-darowizny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187439,przekazanie-udzialow-w-spolce-z-oo-w-formie-darowizny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188608,przekazanie-wyrobow-na-cele-reklamy-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188608,przekazanie-wyrobow-na-cele-reklamy-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188608,przekazanie-wyrobow-na-cele-reklamy-w-jednostce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187430,przeksiegowanie-vat-naliczonego-i-naleznego-na-koniec-okresu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187430,przeksiegowanie-vat-naliczonego-i-naleznego-na-koniec-okresu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187430,przeksiegowanie-vat-naliczonego-i-naleznego-na-koniec-okresu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195424,przeksztalcenie-spolki-osobowej-w-kapitalowa-a-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195424,przeksztalcenie-spolki-osobowej-w-kapitalowa-a-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195424,przeksztalcenie-spolki-osobowej-w-kapitalowa-a-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191901,przekwalifikowanie-skladnika-majatku-z-towarow-do-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191901,przekwalifikowanie-skladnika-majatku-z-towarow-do-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191901,przekwalifikowanie-skladnika-majatku-z-towarow-do-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192943,przesuniecie-towarow-handlowych-miedzy-sklepami-w-ramach-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192943,przesuniecie-towarow-handlowych-miedzy-sklepami-w-ramach-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192943,przesuniecie-towarow-handlowych-miedzy-sklepami-w-ramach-tego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195432,przesuniecie-walut-obcych-z-jednego-rachunku-walutowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195432,przesuniecie-walut-obcych-z-jednego-rachunku-walutowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195432,przesuniecie-walut-obcych-z-jednego-rachunku-walutowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193165,przewalutowanie-srodkow-gromadzonych-na-rachunkach-walutowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193165,przewalutowanie-srodkow-gromadzonych-na-rachunkach-walutowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193165,przewalutowanie-srodkow-gromadzonych-na-rachunkach-walutowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191191,przeznaczenie-zysku-osiagnietego-przez-spolke-z-oo-non-profit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191191,przeznaczenie-zysku-osiagnietego-przez-spolke-z-oo-non-profit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191191,przeznaczenie-zysku-osiagnietego-przez-spolke-z-oo-non-profit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187862,przeznaczenie-zysku-spolki-komandytowej-na-utworzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187862,przeznaczenie-zysku-spolki-komandytowej-na-utworzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187862,przeznaczenie-zysku-spolki-komandytowej-na-utworzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184630,przychody-ze-sprzedazy-produktow-wielokrotnego-uzytku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184630,przychody-ze-sprzedazy-produktow-wielokrotnego-uzytku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184630,przychody-ze-sprzedazy-produktow-wielokrotnego-uzytku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193942,przychod-z-tytulu-rekompensaty-za-koszty-odzyskiwania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193942,przychod-z-tytulu-rekompensaty-za-koszty-odzyskiwania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193942,przychod-z-tytulu-rekompensaty-za-koszty-odzyskiwania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188618,rachunkowosc-kola-gospodyn-wiejskich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188618,rachunkowosc-kola-gospodyn-wiejskich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188618,rachunkowosc-kola-gospodyn-wiejskich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188617,rachunkowosc-spolki-z-oo-prowadzacej-niepubliczne-gimnazjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188617,rachunkowosc-spolki-z-oo-prowadzacej-niepubliczne-gimnazjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188617,rachunkowosc-spolki-z-oo-prowadzacej-niepubliczne-gimnazjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193170,rachunkowosc-stowarzyszenia-prowadzacego-zaklad-aktywnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193170,rachunkowosc-stowarzyszenia-prowadzacego-zaklad-aktywnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193170,rachunkowosc-stowarzyszenia-prowadzacego-zaklad-aktywnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184372,reklamacja-surowca-ktorego-wada-ujawnila-sie-w-procesie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184372,reklamacja-surowca-ktorego-wada-ujawnila-sie-w-procesie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184372,reklamacja-surowca-ktorego-wada-ujawnila-sie-w-procesie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186487,rekompensata-uzyskana-z-ue-przez-producenta-owocow-z-tytulu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186487,rekompensata-uzyskana-z-ue-przez-producenta-owocow-z-tytulu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186487,rekompensata-uzyskana-z-ue-przez-producenta-owocow-z-tytulu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185684,rekompensata-za-koszty-odzyskiwania-naleznosci-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185684,rekompensata-za-koszty-odzyskiwania-naleznosci-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185684,rekompensata-za-koszty-odzyskiwania-naleznosci-w-ksiegach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186812,rezerwa-na-wynagrodzenie-czlonkow-zarzadu-z-tytulu-pelnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186812,rezerwa-na-wynagrodzenie-czlonkow-zarzadu-z-tytulu-pelnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186812,rezerwa-na-wynagrodzenie-czlonkow-zarzadu-z-tytulu-pelnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183645,rozliczanie-kosztow-ogolnoadministracyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183645,rozliczanie-kosztow-ogolnoadministracyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183645,rozliczanie-kosztow-ogolnoadministracyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186482,rozliczenia-z-pracownikami-z-tytulu-nieodplatnego-uzywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186482,rozliczenia-z-pracownikami-z-tytulu-nieodplatnego-uzywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186482,rozliczenia-z-pracownikami-z-tytulu-nieodplatnego-uzywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192940,rozliczenie-kaucji-wplaconej-za-urzadzenie-viabox.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192940,rozliczenie-kaucji-wplaconej-za-urzadzenie-viabox.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192940,rozliczenie-kaucji-wplaconej-za-urzadzenie-viabox.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195052,rozliczenie-kosztow-pracy-pracownika-w-jednostce-stosujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195052,rozliczenie-kosztow-pracy-pracownika-w-jednostce-stosujacej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195052,rozliczenie-kosztow-pracy-pracownika-w-jednostce-stosujacej.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 21 z 25

Rozliczenie nadwyżek i niedoborów w skupie złomu 3/57

Rozliczenie połączenia spółek metodą łączenia udziałów 11/63

Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze, w sytuacji gdy jej wartość odniesiono na wynik lat ubiegłych 9/57

Rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozliczeniach międzyokresowych przychodów 20/56

Rozliczenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w przypadku likwidacji pracodawcy 19/53

Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakupy firmowe 15/54

Rozliczenie zobowiązań wchodzących w skład otrzymanej aportem części przedsiębiorstwa 11/59

Rozliczenie zysku za poprzedni rok przy przejściu na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2015 r. 3/56

Rozłożenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami na raty i zapłata opłaty prolongacyjnej 13/53

Rozwiązania ewidencyjne możliwe do zastosowania w zakresie korekty VAT należnego z tytułu ulgi na złe długi 17/54

Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności dochodzonej na drodze sądowej 10/56

Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w przypadku likwidacji tych świadczeń w jednostce 18/62

Sfinansowanie ze środków firmy mandatu karnego za niepłacenie podatków 21/61

Składki na ubezpieczenia grupowe, potrącane z wynagrodzeń pracowników 12/52

Skład komisji inwentaryzacyjnej w spółce kapitałowej, która nie zatrudnia pracowników 20/51

Skutki błędnie wyliczonej zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych za poprzedni miesiąc 22/55

Skutki uregulowania przez dłużnika po dniu bilansowym należności objętej odpisem 4/56

Skutki zakupu nieruchomości obciążonej hipoteką 7/65

Skutki zawarcia umowy faktoringu odwrotnego w celu finansowania zobowiązań w walucie obcej 21/65

Sprzedaż know-how uzyskanego we własnym zakresie 6/55

Sprzedaż towarów klientom z Polski przez oddział zagranicznej firmy działającej w Polsce 2/64

Sprzedaż wierzytelności własnej odpisanej wcześniej jako nieściągalna 21/50

Strata przewyższająca kapitał podstawowy spółki 16/62

Szczegółowość sprawozdań finansowych jednostek mikro 3/60

Środki do produkcji nieodpłatnie otrzymane przez członka grupy producentów rolnych 5/61

Środki pieniężne otrzymane z FGŚP na wypłatę roszczeń pracowniczych 8/63

Środki pieniężne przekazane w formie darowizny 8/52

Termin i metoda inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych 3/53

Udokumentowanie kosztów związanych z najmem lokalu 4/65

Udzielanie członkom PKZP pożyczek ze środków funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego 21/59

Ujęcie księgowe uprawnień do emisji dwutlenku węgla 24/66

Ujęcie premii termomodernizacyjnej w księgach rachunkowych spółdzielni mieszkaniowej 16/65

Ujęcie w bilansie salda rachunku rozliczeniowego w systemie płatności on-line 6/61

Ujęcie w kosztach działalności operacyjnej wpłat na PFRON 2/59

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184623,rozliczenie-nadwyzek-i-niedoborow-w-skupie-zlomu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184623,rozliczenie-nadwyzek-i-niedoborow-w-skupie-zlomu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184623,rozliczenie-nadwyzek-i-niedoborow-w-skupie-zlomu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188865,rozliczenie-polaczenia-spolek-metoda-laczenia-udzialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188865,rozliczenie-polaczenia-spolek-metoda-laczenia-udzialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188865,rozliczenie-polaczenia-spolek-metoda-laczenia-udzialow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187857,rozliczenie-rezerwy-na-swiadczenia-pracownicze-w-sytuacji-gdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187857,rozliczenie-rezerwy-na-swiadczenia-pracownicze-w-sytuacji-gdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187857,rozliczenie-rezerwy-na-swiadczenia-pracownicze-w-sytuacji-gdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193939,rozliczenie-roznic-kursowych-powstalych-na-rozliczeniach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193939,rozliczenie-roznic-kursowych-powstalych-na-rozliczeniach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193939,rozliczenie-roznic-kursowych-powstalych-na-rozliczeniach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193166,rozliczenie-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193166,rozliczenie-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193166,rozliczenie-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191183,rozliczenie-zaliczki-pobranej-przez-pracownika-na-zakupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191183,rozliczenie-zaliczki-pobranej-przez-pracownika-na-zakupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191183,rozliczenie-zaliczki-pobranej-przez-pracownika-na-zakupy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188862,rozliczenie-zobowiazan-wchodzacych-w-sklad-otrzymanej-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188862,rozliczenie-zobowiazan-wchodzacych-w-sklad-otrzymanej-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188862,rozliczenie-zobowiazan-wchodzacych-w-sklad-otrzymanej-aportem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184622,rozliczenie-zysku-za-poprzedni-rok-przy-przejsciu-na-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184622,rozliczenie-zysku-za-poprzedni-rok-przy-przejsciu-na-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184622,rozliczenie-zysku-za-poprzedni-rok-przy-przejsciu-na-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190075,rozlozenie-zaleglosci-podatkowej-wraz-z-odsetkami-na-raty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190075,rozlozenie-zaleglosci-podatkowej-wraz-z-odsetkami-na-raty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190075,rozlozenie-zaleglosci-podatkowej-wraz-z-odsetkami-na-raty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192286,rozwiazania-ewidencyjne-mozliwe-do-zastosowania-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192286,rozwiazania-ewidencyjne-mozliwe-do-zastosowania-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192286,rozwiazania-ewidencyjne-mozliwe-do-zastosowania-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188611,rozwiazanie-odpisu-aktualizujacego-wartosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188611,rozwiazanie-odpisu-aktualizujacego-wartosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188611,rozwiazanie-odpisu-aktualizujacego-wartosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192941,rozwiazanie-rezerwy-na-nagrody-jubileuszowe-w-przypadku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192941,rozwiazanie-rezerwy-na-nagrody-jubileuszowe-w-przypadku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192941,rozwiazanie-rezerwy-na-nagrody-jubileuszowe-w-przypadku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194313,sfinansowanie-ze-srodkow-firmy-mandatu-karnego-za-nieplacenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194313,sfinansowanie-ze-srodkow-firmy-mandatu-karnego-za-nieplacenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194313,sfinansowanie-ze-srodkow-firmy-mandatu-karnego-za-nieplacenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189856,skladki-na-ubezpieczenia-grupowe-potracane-z-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189856,skladki-na-ubezpieczenia-grupowe-potracane-z-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189856,skladki-na-ubezpieczenia-grupowe-potracane-z-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193936,sklad-komisji-inwentaryzacyjnej-w-spolce-kapitalowej-ktora.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193936,sklad-komisji-inwentaryzacyjnej-w-spolce-kapitalowej-ktora.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193936,sklad-komisji-inwentaryzacyjnej-w-spolce-kapitalowej-ktora.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195046,skutki-blednie-wyliczonej-zaliczki-na-podatek-dochodowy-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195046,skutki-blednie-wyliczonej-zaliczki-na-podatek-dochodowy-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195046,skutki-blednie-wyliczonej-zaliczki-na-podatek-dochodowy-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185366,skutki-uregulowania-przez-dluznika-po-dniu-bilansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185366,skutki-uregulowania-przez-dluznika-po-dniu-bilansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185366,skutki-uregulowania-przez-dluznika-po-dniu-bilansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186816,skutki-zakupu-nieruchomosci-obciazonej-hipoteka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186816,skutki-zakupu-nieruchomosci-obciazonej-hipoteka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186816,skutki-zakupu-nieruchomosci-obciazonej-hipoteka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194315,skutki-zawarcia-umowy-faktoringu-odwrotnego-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194315,skutki-zawarcia-umowy-faktoringu-odwrotnego-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194315,skutki-zawarcia-umowy-faktoringu-odwrotnego-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186476,sprzedaz-know-how-uzyskanego-we-wlasnym-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186476,sprzedaz-know-how-uzyskanego-we-wlasnym-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186476,sprzedaz-know-how-uzyskanego-we-wlasnym-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184378,sprzedaz-towarow-klientom-z-polski-przez-oddzial-zagranicznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184378,sprzedaz-towarow-klientom-z-polski-przez-oddzial-zagranicznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184378,sprzedaz-towarow-klientom-z-polski-przez-oddzial-zagranicznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194301,sprzedaz-wierzytelnosci-wlasnej-odpisanej-wczesniej-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194301,sprzedaz-wierzytelnosci-wlasnej-odpisanej-wczesniej-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194301,sprzedaz-wierzytelnosci-wlasnej-odpisanej-wczesniej-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191913,strata-przewyzszajaca-kapital-podstawowy-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191913,strata-przewyzszajaca-kapital-podstawowy-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191913,strata-przewyzszajaca-kapital-podstawowy-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184626,szczegolowosc-sprawozdan-finansowych-jednostek-mikro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184626,szczegolowosc-sprawozdan-finansowych-jednostek-mikro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184626,szczegolowosc-sprawozdan-finansowych-jednostek-mikro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185687,srodki-do-produkcji-nieodplatnie-otrzymane-przez-czlonka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185687,srodki-do-produkcji-nieodplatnie-otrzymane-przez-czlonka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185687,srodki-do-produkcji-nieodplatnie-otrzymane-przez-czlonka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187446,srodki-pieniezne-otrzymane-z-fgsp-na-wyplate-roszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187446,srodki-pieniezne-otrzymane-z-fgsp-na-wyplate-roszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187446,srodki-pieniezne-otrzymane-z-fgsp-na-wyplate-roszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187431,srodki-pieniezne-przekazane-w-formie-darowizny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187431,srodki-pieniezne-przekazane-w-formie-darowizny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187431,srodki-pieniezne-przekazane-w-formie-darowizny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184617,termin-i-metoda-inwentaryzacji-wartosci-niematerialnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184617,termin-i-metoda-inwentaryzacji-wartosci-niematerialnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184617,termin-i-metoda-inwentaryzacji-wartosci-niematerialnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185374,udokumentowanie-kosztow-zwiazanych-z-najmem-lokalu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185374,udokumentowanie-kosztow-zwiazanych-z-najmem-lokalu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185374,udokumentowanie-kosztow-zwiazanych-z-najmem-lokalu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194311,udzielanie-czlonkom-pkzp-pozyczek-ze-srodkow-funduszu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194311,udzielanie-czlonkom-pkzp-pozyczek-ze-srodkow-funduszu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194311,udzielanie-czlonkom-pkzp-pozyczek-ze-srodkow-funduszu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196286,ujecie-ksiegowe-uprawnien-do-emisji-dwutlenku-wegla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196286,ujecie-ksiegowe-uprawnien-do-emisji-dwutlenku-wegla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196286,ujecie-ksiegowe-uprawnien-do-emisji-dwutlenku-wegla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191915,ujecie-premii-termomodernizacyjnej-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191915,ujecie-premii-termomodernizacyjnej-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191915,ujecie-premii-termomodernizacyjnej-w-ksiegach-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186483,ujecie-w-bilansie-salda-rachunku-rozliczeniowego-w-systemie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186483,ujecie-w-bilansie-salda-rachunku-rozliczeniowego-w-systemie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186483,ujecie-w-bilansie-salda-rachunku-rozliczeniowego-w-systemie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184375,ujecie-w-kosztach-dzialalnosci-operacyjnej-wplat-na-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184375,ujecie-w-kosztach-dzialalnosci-operacyjnej-wplat-na-pfron.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184375,ujecie-w-kosztach-dzialalnosci-operacyjnej-wplat-na-pfron.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 22 z 25

Ujęcie w kosztach firmy ekwiwalentu za pranie odzieży wypłaconego pracownikom 16/55

Ujęcie w księgach okresu bieżącego skutków obciążenia jednostki domiarem podatkowym za lata ubiegłe 22/60

Ujęcie w księgach rachunkowych faktury korygującej VAT "in plus", dotyczącej zakupów w roku ubiegłym 6/58

Ujęcie w księgach rachunkowych opłaty za wpis do rejestru zastawów 14/60

Ujęcie w księgach rachunkowych wynagrodzenia wypłaconego z tytułu umowy o dzieło 10/57

Ulga na złe długi w księgach dłużnika – jak rozliczyć saldo konta "Pozostałe rozrachunki"? 22/64

Umorzenie części należności nieobjętej odpisem aktualizującym 15/56

Umorzenie udziałów z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku 23/52

Upominek wręczony pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę, sfinansowany ze środków obrotowych 22/61

Uproszczenia dotyczące bilansowych skutków przekształcenia spółki cywilnej w spółkę komandytową 1/64

Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań z działalności przez spółki z o.o. 23/54

Uproszczona rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej 1/66

Uproszczone sprawozdanie finansowe w stowarzyszeniu prowadzącym działalność gospodarczą 13/51

Usługi niezafakturowane na dzień bilansowy 5/55

Usługi podwykonawców w kosztach działalności operacyjnej przedsiębiorcy 1/54

Ustalenie podstawy amortyzacji samochodu osobowego 10/53

Ustalenie procentowych wskaźników ubytków materiałów trudno mierzalnych 3/63

Ustalenie salda należności od kontrahenta, wobec którego toczy się postępowanie sądowe 23/62

Utworzenie i rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności od dłużnika postawionego w stan upadłości 5/62

VAT należny z tytułu nieodpłatnego używania przez pracownika samochodu służbowego w celach prywatnych 7/57

VAT od zakupów finansowanych ze środków ZFŚS 16/52

W ciężar jakich kosztów odnieść prowizję za niewykorzystany limit kredytowy? 16/52

W ciężar jakich kosztów zaliczyć wydatki związane z organizacją szkolenia dla pracowników? 22/66

W jakiej pozycji bilansu wykazać zobowiązanie wobec byłego udziałowca z tytułu umorzenia udziałów? 19/49

W jakiej wartości wykazuje się przedmiot leasingu operacyjnego w informacji dodatkowej? 15/51

W jakim miesiącu wprowadzić do ksiąg duplikat faktury dokumentującej zakup towaru? 17/47

W jaki sposób ująć odszkodowanie za straty spowodowane pożarem? 5/52

Warunki uznania składnika majątku za odrębny obiekt inwentarzowy 20/47

Wątpliwości dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów prawa bilansowego do sprawozdań za 2015 r. 20/49

Według jakiej wartości wprowadzić do ksiąg rachunkowych udziały nabyte za walutę obcą? 5/54

Wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (oddziału) 9/61

Wpłata kaucji w walucie obcej za najem lokalu i jej zwrot po zakończeniu umowy 14/62

Wpłaty z tytułu udziału w zysku spółki komandytowej w księgach wspólnika 12/49

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191907,ujecie-w-kosztach-firmy-ekwiwalentu-za-pranie-odziezy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191907,ujecie-w-kosztach-firmy-ekwiwalentu-za-pranie-odziezy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191907,ujecie-w-kosztach-firmy-ekwiwalentu-za-pranie-odziezy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195053,ujecie-w-ksiegach-okresu-biezacego-skutkow-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195053,ujecie-w-ksiegach-okresu-biezacego-skutkow-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195053,ujecie-w-ksiegach-okresu-biezacego-skutkow-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186480,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-faktury-korygujacej-vat-in.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186480,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-faktury-korygujacej-vat-in.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186480,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-faktury-korygujacej-vat-in.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190803,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-oplaty-za-wpis-do-rejestru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190803,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-oplaty-za-wpis-do-rejestru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190803,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-oplaty-za-wpis-do-rejestru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188612,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-wynagrodzenia-wyplaconego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188612,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-wynagrodzenia-wyplaconego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188612,ujecie-w-ksiegach-rachunkowych-wynagrodzenia-wyplaconego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195056,ulga-na-zle-dlugi-w-ksiegach-dluznika-8211-jak-rozliczyc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195056,ulga-na-zle-dlugi-w-ksiegach-dluznika-8211-jak-rozliczyc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195056,ulga-na-zle-dlugi-w-ksiegach-dluznika-8211-jak-rozliczyc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191184,umorzenie-czesci-naleznosci-nieobjetej-odpisem-aktualizujacym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191184,umorzenie-czesci-naleznosci-nieobjetej-odpisem-aktualizujacym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191184,umorzenie-czesci-naleznosci-nieobjetej-odpisem-aktualizujacym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195418,umorzenie-udzialow-z-kapitalu-rezerwowego-utworzonego-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195418,umorzenie-udzialow-z-kapitalu-rezerwowego-utworzonego-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195418,umorzenie-udzialow-z-kapitalu-rezerwowego-utworzonego-z-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195054,upominek-wreczony-pracownikowi-w-zwiazku-z-przejsciem-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195054,upominek-wreczony-pracownikowi-w-zwiazku-z-przejsciem-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195054,upominek-wreczony-pracownikowi-w-zwiazku-z-przejsciem-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183644,uproszczenia-dotyczace-bilansowych-skutkow-przeksztalcenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183644,uproszczenia-dotyczace-bilansowych-skutkow-przeksztalcenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183644,uproszczenia-dotyczace-bilansowych-skutkow-przeksztalcenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195421,uproszczenia-w-zakresie-sporzadzania-sprawozdan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195421,uproszczenia-w-zakresie-sporzadzania-sprawozdan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195421,uproszczenia-w-zakresie-sporzadzania-sprawozdan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183647,uproszczona-rachunkowosc-wspolnoty-mieszkaniowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183647,uproszczona-rachunkowosc-wspolnoty-mieszkaniowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183647,uproszczona-rachunkowosc-wspolnoty-mieszkaniowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190072,uproszczone-sprawozdanie-finansowe-w-stowarzyszeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190072,uproszczone-sprawozdanie-finansowe-w-stowarzyszeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190072,uproszczone-sprawozdanie-finansowe-w-stowarzyszeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185682,uslugi-niezafakturowane-na-dzien-bilansowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185682,uslugi-niezafakturowane-na-dzien-bilansowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185682,uslugi-niezafakturowane-na-dzien-bilansowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183632,uslugi-podwykonawcow-w-kosztach-dzialalnosci-operacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183632,uslugi-podwykonawcow-w-kosztach-dzialalnosci-operacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183632,uslugi-podwykonawcow-w-kosztach-dzialalnosci-operacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188607,ustalenie-podstawy-amortyzacji-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188607,ustalenie-podstawy-amortyzacji-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188607,ustalenie-podstawy-amortyzacji-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184629,ustalenie-procentowych-wskaznikow-ubytkow-materialow-trudno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184629,ustalenie-procentowych-wskaznikow-ubytkow-materialow-trudno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184629,ustalenie-procentowych-wskaznikow-ubytkow-materialow-trudno.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195427,ustalenie-salda-naleznosci-od-kontrahenta-wobec-ktorego-toczy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195427,ustalenie-salda-naleznosci-od-kontrahenta-wobec-ktorego-toczy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195427,ustalenie-salda-naleznosci-od-kontrahenta-wobec-ktorego-toczy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185688,utworzenie-i-rozwiazanie-odpisu-aktualizujacego-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185688,utworzenie-i-rozwiazanie-odpisu-aktualizujacego-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185688,utworzenie-i-rozwiazanie-odpisu-aktualizujacego-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186810,vat-nalezny-z-tytulu-nieodplatnego-uzywania-przez-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186810,vat-nalezny-z-tytulu-nieodplatnego-uzywania-przez-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186810,vat-nalezny-z-tytulu-nieodplatnego-uzywania-przez-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191903,vat-od-zakupow-finansowanych-ze-srodkow-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191903,vat-od-zakupow-finansowanych-ze-srodkow-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191903,vat-od-zakupow-finansowanych-ze-srodkow-zfss.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191904,w-ciezar-jakich-kosztow-odniesc-prowizje-za-niewykorzystany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191904,w-ciezar-jakich-kosztow-odniesc-prowizje-za-niewykorzystany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191904,w-ciezar-jakich-kosztow-odniesc-prowizje-za-niewykorzystany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195058,w-ciezar-jakich-kosztow-zaliczyc-wydatki-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195058,w-ciezar-jakich-kosztow-zaliczyc-wydatki-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195058,w-ciezar-jakich-kosztow-zaliczyc-wydatki-zwiazane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193161,w-jakiej-pozycji-bilansu-wykazac-zobowiazanie-wobec-bylego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193161,w-jakiej-pozycji-bilansu-wykazac-zobowiazanie-wobec-bylego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193161,w-jakiej-pozycji-bilansu-wykazac-zobowiazanie-wobec-bylego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191178,w-jakiej-wartosci-wykazuje-sie-przedmiot-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191178,w-jakiej-wartosci-wykazuje-sie-przedmiot-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191178,w-jakiej-wartosci-wykazuje-sie-przedmiot-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192275,w-jakim-miesiacu-wprowadzic-do-ksiag-duplikat-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192275,w-jakim-miesiacu-wprowadzic-do-ksiag-duplikat-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192275,w-jakim-miesiacu-wprowadzic-do-ksiag-duplikat-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185676,w-jaki-sposob-ujac-odszkodowanie-za-straty-spowodowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185676,w-jaki-sposob-ujac-odszkodowanie-za-straty-spowodowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185676,w-jaki-sposob-ujac-odszkodowanie-za-straty-spowodowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193930,warunki-uznania-skladnika-majatku-za-odrebny-obiekt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193930,warunki-uznania-skladnika-majatku-za-odrebny-obiekt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193930,warunki-uznania-skladnika-majatku-za-odrebny-obiekt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193935,watpliwosci-dotyczace-stosowania-znowelizowanych-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193935,watpliwosci-dotyczace-stosowania-znowelizowanych-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193935,watpliwosci-dotyczace-stosowania-znowelizowanych-przepisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185679,wedlug-jakiej-wartosci-wprowadzic-do-ksiag-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185679,wedlug-jakiej-wartosci-wprowadzic-do-ksiag-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185679,wedlug-jakiej-wartosci-wprowadzic-do-ksiag-rachunkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187863,wniesienie-aportem-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187863,wniesienie-aportem-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187863,wniesienie-aportem-zorganizowanej-czesci-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190805,wplata-kaucji-w-walucie-obcej-za-najem-lokalu-i-jej-zwrot-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190805,wplata-kaucji-w-walucie-obcej-za-najem-lokalu-i-jej-zwrot-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190805,wplata-kaucji-w-walucie-obcej-za-najem-lokalu-i-jej-zwrot-po.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189852,wplaty-z-tytulu-udzialu-w-zysku-spolki-komandytowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189852,wplaty-z-tytulu-udzialu-w-zysku-spolki-komandytowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189852,wplaty-z-tytulu-udzialu-w-zysku-spolki-komandytowej.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 23 z 25

Wpływ gotówki na rachunek powierniczy dewelopera 4/63

Wpływ w styczniu dofinansowania do wynagrodzeń za grudzień – różnica przejściowa w podatku dochodowym 5/54

Wpływ wadium na rachunek bankowy instytucji kultury 17/50

Wprowadzenie prywatnej rzeczy do działalności gospodarczej z zamiarem sprzedaży 14/58

Wspólne przedsięwzięcie spółki z o.o. i spółek komandytowych a łączne sprawozdanie finansowe 16/63

Wycena i ewidencja faktury w walucie obcej, otrzymanej od polskiego dostawcy 12/54

Wycena i ewidencja odsetek od lokaty w walucie obcej 12/63

Wycena i ewidencja prowizji pobranej przez bank za prowadzenie rachunku walutowego 7/55

Wycena leków otrzymanych nieodpłatnie 11/65

Wycena na dzień bilansowy należności w walucie obcej od krajowego kontrahenta 23/53

Wycena na dzień bilansowy udziałów w innej spółce 5/58

Wycena niezużytych materiałów odniesionych w koszty bezpośrednio po zakupie 16/57

Wycena waluty obcej znajdującej się w kantorze na dzień bilansowy 3/58

Wydanie arkuszy spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji 24/51

Wydatki na budowę przyłączy do sieci wodno-kanalizacyjnej 9/57

Wydatki na leczenie pracownika poszkodowanego w wypadku przy pracy sfinansowane przez pracodawcę 14/57

Wydatki na przystosowanie do sprzedaży nieruchomości nabytych w celach handlowych 22/65

Wydatki na wyrobienie pieczątek firmowych i zakup wizytówek 3/55

Wydatki poniesione na przerób obcy wyrobów gotowych 18/60

Wydatki poniesione na szkolenie dyrektora szkoły jako wydatki strukturalne 18/56

Wydatki poniesione na utworzenie firmowej strony internetowej 17/48

Wydatki poniesione na wymianę wodomierzy rozliczane w czasie 17/63

Wydatki poniesione na wypłatę pracownikowi odprawy pieniężnej w związku z przejściem na rentę 23/57

Wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości przeznaczonej na wynajem 22/54

Wyksięgowanie należności nieściągalnej objętej odpisem aktualizującym 9/56

Wynagrodzenie członka rolniczej spółdzielni produkcyjnej 9/64

Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych 20/48

Wyroby przekazane firmie zewnętrznej jako nagrody w konkursie w zamian za reklamę 19/62

Wystawienie faktury przed wykonaniem usługi a moment powstania przychodu bilansowego 4/57

Z jakiego przepisu wynika obowiązek ujęcia różnic kursowych w rachunku zysków i strat "per saldem"? 11/54

Zabezpieczenie umowy wekslem in blanco po stronie wierzyciela i dłużnika 24/64

Zakup dostępu do interpretacji i orzecznictwa podatkowego w formie elektronicznej 9/59

Zakup gruntu księgowany z pominięciem konta środków trwałych w budowie 12/50

Zakup gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem w celu realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego 20/63

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185371,wplyw-gotowki-na-rachunek-powierniczy-dewelopera.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185371,wplyw-gotowki-na-rachunek-powierniczy-dewelopera.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185371,wplyw-gotowki-na-rachunek-powierniczy-dewelopera.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185681,wplyw-w-styczniu-dofinansowania-do-wynagrodzen-za-grudzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185681,wplyw-w-styczniu-dofinansowania-do-wynagrodzen-za-grudzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185681,wplyw-w-styczniu-dofinansowania-do-wynagrodzen-za-grudzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192279,wplyw-wadium-na-rachunek-bankowy-instytucji-kultury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192279,wplyw-wadium-na-rachunek-bankowy-instytucji-kultury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192279,wplyw-wadium-na-rachunek-bankowy-instytucji-kultury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190801,wprowadzenie-prywatnej-rzeczy-do-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190801,wprowadzenie-prywatnej-rzeczy-do-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190801,wprowadzenie-prywatnej-rzeczy-do-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191914,wspolne-przedsiewziecie-spolki-z-oo-i-spolek-komandytowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191914,wspolne-przedsiewziecie-spolki-z-oo-i-spolek-komandytowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191914,wspolne-przedsiewziecie-spolki-z-oo-i-spolek-komandytowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189857,wycena-i-ewidencja-faktury-w-walucie-obcej-otrzymanej-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189857,wycena-i-ewidencja-faktury-w-walucie-obcej-otrzymanej-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189857,wycena-i-ewidencja-faktury-w-walucie-obcej-otrzymanej-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189863,wycena-i-ewidencja-odsetek-od-lokaty-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189863,wycena-i-ewidencja-odsetek-od-lokaty-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189863,wycena-i-ewidencja-odsetek-od-lokaty-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186809,wycena-i-ewidencja-prowizji-pobranej-przez-bank-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186809,wycena-i-ewidencja-prowizji-pobranej-przez-bank-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186809,wycena-i-ewidencja-prowizji-pobranej-przez-bank-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188866,wycena-lekow-otrzymanych-nieodplatnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188866,wycena-lekow-otrzymanych-nieodplatnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188866,wycena-lekow-otrzymanych-nieodplatnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195419,wycena-na-dzien-bilansowy-naleznosci-w-walucie-obcej-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195419,wycena-na-dzien-bilansowy-naleznosci-w-walucie-obcej-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195419,wycena-na-dzien-bilansowy-naleznosci-w-walucie-obcej-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185685,wycena-na-dzien-bilansowy-udzialow-w-innej-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185685,wycena-na-dzien-bilansowy-udzialow-w-innej-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185685,wycena-na-dzien-bilansowy-udzialow-w-innej-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191909,wycena-niezuzytych-materialow-odniesionych-w-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191909,wycena-niezuzytych-materialow-odniesionych-w-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4064,191909,wycena-niezuzytych-materialow-odniesionych-w-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184624,wycena-waluty-obcej-znajdujacej-sie-w-kantorze-na-dzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184624,wycena-waluty-obcej-znajdujacej-sie-w-kantorze-na-dzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184624,wycena-waluty-obcej-znajdujacej-sie-w-kantorze-na-dzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196271,wydanie-arkuszy-spisowych-w-celu-przeprowadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196271,wydanie-arkuszy-spisowych-w-celu-przeprowadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196271,wydanie-arkuszy-spisowych-w-celu-przeprowadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187858,wydatki-na-budowe-przylaczy-do-sieci-wodno-kanalizacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187858,wydatki-na-budowe-przylaczy-do-sieci-wodno-kanalizacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187858,wydatki-na-budowe-przylaczy-do-sieci-wodno-kanalizacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190800,wydatki-na-leczenie-pracownika-poszkodowanego-w-wypadku-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190800,wydatki-na-leczenie-pracownika-poszkodowanego-w-wypadku-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190800,wydatki-na-leczenie-pracownika-poszkodowanego-w-wypadku-przy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195057,wydatki-na-przystosowanie-do-sprzedazy-nieruchomosci-nabytych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195057,wydatki-na-przystosowanie-do-sprzedazy-nieruchomosci-nabytych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195057,wydatki-na-przystosowanie-do-sprzedazy-nieruchomosci-nabytych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184619,wydatki-na-wyrobienie-pieczatek-firmowych-i-zakup-wizytowek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184619,wydatki-na-wyrobienie-pieczatek-firmowych-i-zakup-wizytowek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184619,wydatki-na-wyrobienie-pieczatek-firmowych-i-zakup-wizytowek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192939,wydatki-poniesione-na-przerob-obcy-wyrobow-gotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192939,wydatki-poniesione-na-przerob-obcy-wyrobow-gotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192939,wydatki-poniesione-na-przerob-obcy-wyrobow-gotowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192933,wydatki-poniesione-na-szkolenie-dyrektora-szkoly-jako-wydatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192933,wydatki-poniesione-na-szkolenie-dyrektora-szkoly-jako-wydatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192933,wydatki-poniesione-na-szkolenie-dyrektora-szkoly-jako-wydatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192276,wydatki-poniesione-na-utworzenie-firmowej-strony-internetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192276,wydatki-poniesione-na-utworzenie-firmowej-strony-internetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192276,wydatki-poniesione-na-utworzenie-firmowej-strony-internetowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192291,wydatki-poniesione-na-wymiane-wodomierzy-rozliczane-w-czasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192291,wydatki-poniesione-na-wymiane-wodomierzy-rozliczane-w-czasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4076,192291,wydatki-poniesione-na-wymiane-wodomierzy-rozliczane-w-czasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195423,wydatki-poniesione-na-wyplate-pracownikowi-odprawy-pienieznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195423,wydatki-poniesione-na-wyplate-pracownikowi-odprawy-pienieznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195423,wydatki-poniesione-na-wyplate-pracownikowi-odprawy-pienieznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195044,wydatki-zwiazane-z-utrzymaniem-nieruchomosci-przeznaczonej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195044,wydatki-zwiazane-z-utrzymaniem-nieruchomosci-przeznaczonej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195044,wydatki-zwiazane-z-utrzymaniem-nieruchomosci-przeznaczonej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187855,wyksiegowanie-naleznosci-niesciagalnej-objetej-odpisem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187855,wyksiegowanie-naleznosci-niesciagalnej-objetej-odpisem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187855,wyksiegowanie-naleznosci-niesciagalnej-objetej-odpisem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187867,wynagrodzenie-czlonka-rolniczej-spoldzielni-produkcyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187867,wynagrodzenie-czlonka-rolniczej-spoldzielni-produkcyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187867,wynagrodzenie-czlonka-rolniczej-spoldzielni-produkcyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193932,wynagrodzenie-platnika-z-tytulu-terminowego-wplacania-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193932,wynagrodzenie-platnika-z-tytulu-terminowego-wplacania-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193932,wynagrodzenie-platnika-z-tytulu-terminowego-wplacania-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193174,wyroby-przekazane-firmie-zewnetrznej-jako-nagrody-w-konkursie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193174,wyroby-przekazane-firmie-zewnetrznej-jako-nagrody-w-konkursie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193174,wyroby-przekazane-firmie-zewnetrznej-jako-nagrody-w-konkursie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185367,wystawienie-faktury-przed-wykonaniem-uslugi-a-moment.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185367,wystawienie-faktury-przed-wykonaniem-uslugi-a-moment.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3790,185367,wystawienie-faktury-przed-wykonaniem-uslugi-a-moment.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188857,z-jakiego-przepisu-wynika-obowiazek-ujecia-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188857,z-jakiego-przepisu-wynika-obowiazek-ujecia-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3994,188857,z-jakiego-przepisu-wynika-obowiazek-ujecia-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196284,zabezpieczenie-umowy-wekslem-in-blanco-po-stronie-wierzyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196284,zabezpieczenie-umowy-wekslem-in-blanco-po-stronie-wierzyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196284,zabezpieczenie-umowy-wekslem-in-blanco-po-stronie-wierzyciela.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187861,zakup-dostepu-do-interpretacji-i-orzecznictwa-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187861,zakup-dostepu-do-interpretacji-i-orzecznictwa-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3969,187861,zakup-dostepu-do-interpretacji-i-orzecznictwa-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189853,zakup-gruntu-ksiegowany-z-pominieciem-konta-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189853,zakup-gruntu-ksiegowany-z-pominieciem-konta-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4011,189853,zakup-gruntu-ksiegowany-z-pominieciem-konta-srodkow-trwalych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193943,zakup-gruntu-wraz-z-posadowionym-na-nim-budynkiem-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193943,zakup-gruntu-wraz-z-posadowionym-na-nim-budynkiem-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193943,zakup-gruntu-wraz-z-posadowionym-na-nim-budynkiem-w-celu.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 24 z 25

Zakup i sprzedaż samochodu w tym samym miesiącu 6/54

Zakup i sprzedaż towaru dostarczonego bezpośrednio po zakupie z siedziby dostawcy do kontrahenta 10/58

Zakup materiałów objętych mechanizmem "odwrotnego obciążenia" na potrzeby działalności zwolnionej z VAT 5/65

Zakup środków higieny osobistej dla pracowników – ujęcie w księgach rachunkowych 14/52

Zakup telefonu na raty i jego spłata razem z miesięcznym abonamentem 14/51

Zaliczenie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na poczet zaliczki na podatek dochodowy 21/51

Zaliczki na dywidendę – ujęcie w księgach i prezentacja w bilansie 10/53

Zaliczki na poczet dywidendy przekraczające wysokość zysku wypracowanego przez spółkę 20/59

Zaliczki na poczet zysku wypłacane w trakcie roku obrotowego wspólnikom spółki komandytowej 22/54

Zaliczki na podatek dochodowy płacone przez spółkę z o.o. od dochodu osiągniętego w spółce cywilnej 2/57

Zaliczki wpłacane przez klientów na poczet przyszłych usług 7/53

Zaliczki wypłacone wspólnikom w ciągu roku obrotowego przewyższające zysk spółki 6/54

Zaliczkowa wpłata na poczet dostawy towaru i jej rozliczenie w księgach rachunkowych nabywcy 14/54

Zamieszczanie numeru dziennika na dokumentach księgowych 19/48

Zamknięcie ksiąg rachunkowych w przypadku połączenia spółek metodą nabycia 7/61

Zapis w polityce rachunkowości dotyczący istotności błędów popełnionych w latach ubiegłych 13/57

Zapłata na rachunek bankowy a obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 3/61

Zapłata podatku dochodowego w imieniu wspólników z rachunku bankowego spółki osobowej 23/65

Zapłata w złotówkach na konto walutowe za należność wyrażoną w walucie obcej 6/64

Zapłata walutą obcą z własnego rachunku walutowego za fakturę wystawioną w złotówkach 15/62

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej 21/53

Zasądzone odsetki od sumy weksla stanowiącego zabezpieczenie udzielonej pożyczki 7/58

Zmiana sposobu prezentacji danych w sprawozdaniu finansowym 8/55

Zmiana zasad ewidencji kosztów od pierwszego dnia roku obrotowego 24/53

Zmiana zasad wyceny towarów z ceny nabycia na cenę zakupu ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego 13/59

Zwrot VAT stanowiący zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank 23/63

Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON 18/58

Zwrot kosztów zastępstwa procesowego – ewidencja w księgach wierzyciela 18/66

Zwrot nadpłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 1/55

Zwrot na rachunek bankowy niesłusznie pobranej opłaty za wydanie karty bankowej 13/52

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej 13/65

Zwrot podatku od wartości dodanej z tytułu zakupu paliwa w kraju UE 15/50

Zwrot wpłaconego wadium wraz z odsetkami – ewidencja i prezentacja w bilansie 7/62

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186475,zakup-i-sprzedaz-samochodu-w-tym-samym-miesiacu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186475,zakup-i-sprzedaz-samochodu-w-tym-samym-miesiacu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186475,zakup-i-sprzedaz-samochodu-w-tym-samym-miesiacu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188613,zakup-i-sprzedaz-towaru-dostarczonego-bezposrednio-po-zakupie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188613,zakup-i-sprzedaz-towaru-dostarczonego-bezposrednio-po-zakupie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188613,zakup-i-sprzedaz-towaru-dostarczonego-bezposrednio-po-zakupie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185691,zakup-materialow-objetych-mechanizmem-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185691,zakup-materialow-objetych-mechanizmem-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3803,185691,zakup-materialow-objetych-mechanizmem-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190794,zakup-srodkow-higieny-osobistej-dla-pracownikow-8211-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190794,zakup-srodkow-higieny-osobistej-dla-pracownikow-8211-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190794,zakup-srodkow-higieny-osobistej-dla-pracownikow-8211-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190792,zakup-telefonu-na-raty-i-jego-splata-razem-z-miesiecznym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190792,zakup-telefonu-na-raty-i-jego-splata-razem-z-miesiecznym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190792,zakup-telefonu-na-raty-i-jego-splata-razem-z-miesiecznym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194302,zaliczenie-nadwyzki-vat-naliczonego-nad-naleznym-na-poczet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194302,zaliczenie-nadwyzki-vat-naliczonego-nad-naleznym-na-poczet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194302,zaliczenie-nadwyzki-vat-naliczonego-nad-naleznym-na-poczet.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188606,zaliczki-na-dywidende-8211-ujecie-w-ksiegach-i-prezentacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188606,zaliczki-na-dywidende-8211-ujecie-w-ksiegach-i-prezentacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3985,188606,zaliczki-na-dywidende-8211-ujecie-w-ksiegach-i-prezentacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193940,zaliczki-na-poczet-dywidendy-przekraczajace-wysokosc-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193940,zaliczki-na-poczet-dywidendy-przekraczajace-wysokosc-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4118,193940,zaliczki-na-poczet-dywidendy-przekraczajace-wysokosc-zysku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195045,zaliczki-na-poczet-zysku-wyplacane-w-trakcie-roku-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195045,zaliczki-na-poczet-zysku-wyplacane-w-trakcie-roku-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4152,195045,zaliczki-na-poczet-zysku-wyplacane-w-trakcie-roku-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184373,zaliczki-na-podatek-dochodowy-placone-przez-spolke-z-oo-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184373,zaliczki-na-podatek-dochodowy-placone-przez-spolke-z-oo-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3764,184373,zaliczki-na-podatek-dochodowy-placone-przez-spolke-z-oo-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186808,zaliczki-wplacane-przez-klientow-na-poczet-przyszlych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186808,zaliczki-wplacane-przez-klientow-na-poczet-przyszlych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186808,zaliczki-wplacane-przez-klientow-na-poczet-przyszlych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186474,zaliczki-wyplacone-wspolnikom-w-ciagu-roku-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186474,zaliczki-wyplacone-wspolnikom-w-ciagu-roku-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186474,zaliczki-wyplacone-wspolnikom-w-ciagu-roku-obrotowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190798,zaliczkowa-wplata-na-poczet-dostawy-towaru-i-jej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190798,zaliczkowa-wplata-na-poczet-dostawy-towaru-i-jej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4043,190798,zaliczkowa-wplata-na-poczet-dostawy-towaru-i-jej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193160,zamieszczanie-numeru-dziennika-na-dokumentach-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193160,zamieszczanie-numeru-dziennika-na-dokumentach-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4101,193160,zamieszczanie-numeru-dziennika-na-dokumentach-ksiegowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186813,zamkniecie-ksiag-rachunkowych-w-przypadku-polaczenia-spolek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186813,zamkniecie-ksiag-rachunkowych-w-przypadku-polaczenia-spolek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186813,zamkniecie-ksiag-rachunkowych-w-przypadku-polaczenia-spolek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190078,zapis-w-polityce-rachunkowosci-dotyczacy-istotnosci-bledow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190078,zapis-w-polityce-rachunkowosci-dotyczacy-istotnosci-bledow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190078,zapis-w-polityce-rachunkowosci-dotyczacy-istotnosci-bledow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184627,zaplata-na-rachunek-bankowy-a-obowiazki-wynikajace-z-ustawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184627,zaplata-na-rachunek-bankowy-a-obowiazki-wynikajace-z-ustawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3775,184627,zaplata-na-rachunek-bankowy-a-obowiazki-wynikajace-z-ustawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195430,zaplata-podatku-dochodowego-w-imieniu-wspolnikow-z-rachunku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195430,zaplata-podatku-dochodowego-w-imieniu-wspolnikow-z-rachunku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195430,zaplata-podatku-dochodowego-w-imieniu-wspolnikow-z-rachunku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186486,zaplata-w-zlotowkach-na-konto-walutowe-za-naleznosc-wyrazona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186486,zaplata-w-zlotowkach-na-konto-walutowe-za-naleznosc-wyrazona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3935,186486,zaplata-w-zlotowkach-na-konto-walutowe-za-naleznosc-wyrazona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191189,zaplata-waluta-obca-z-wlasnego-rachunku-walutowego-za-fakture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191189,zaplata-waluta-obca-z-wlasnego-rachunku-walutowego-za-fakture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191189,zaplata-waluta-obca-z-wlasnego-rachunku-walutowego-za-fakture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194307,zasady-przeprowadzania-inwentaryzacji-zdawczo-odbiorczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194307,zasady-przeprowadzania-inwentaryzacji-zdawczo-odbiorczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4128,194307,zasady-przeprowadzania-inwentaryzacji-zdawczo-odbiorczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186811,zasadzone-odsetki-od-sumy-weksla-stanowiacego-zabezpieczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186811,zasadzone-odsetki-od-sumy-weksla-stanowiacego-zabezpieczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186811,zasadzone-odsetki-od-sumy-weksla-stanowiacego-zabezpieczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187436,zmiana-sposobu-prezentacji-danych-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187436,zmiana-sposobu-prezentacji-danych-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3960,187436,zmiana-sposobu-prezentacji-danych-w-sprawozdaniu-finansowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196277,zmiana-zasad-ewidencji-kosztow-od-pierwszego-dnia-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196277,zmiana-zasad-ewidencji-kosztow-od-pierwszego-dnia-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4181,196277,zmiana-zasad-ewidencji-kosztow-od-pierwszego-dnia-roku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190080,zmiana-zasad-wyceny-towarow-z-ceny-nabycia-na-cene-zakupu-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190080,zmiana-zasad-wyceny-towarow-z-ceny-nabycia-na-cene-zakupu-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190080,zmiana-zasad-wyceny-towarow-z-ceny-nabycia-na-cene-zakupu-ze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195428,zwrot-vat-stanowiacy-zabezpieczenie-kredytu-udzielonego-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195428,zwrot-vat-stanowiacy-zabezpieczenie-kredytu-udzielonego-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4159,195428,zwrot-vat-stanowiacy-zabezpieczenie-kredytu-udzielonego-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192937,zwrot-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192937,zwrot-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192937,zwrot-kosztow-wyposazenia-stanowiska-pracy-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192945,zwrot-kosztow-zastepstwa-procesowego-8211-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192945,zwrot-kosztow-zastepstwa-procesowego-8211-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4092,192945,zwrot-kosztow-zastepstwa-procesowego-8211-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183633,zwrot-nadplaty-za-ogloszenie-w-monitorze-sadowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183633,zwrot-nadplaty-za-ogloszenie-w-monitorze-sadowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3752,183633,zwrot-nadplaty-za-ogloszenie-w-monitorze-sadowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190073,zwrot-na-rachunek-bankowy-nieslusznie-pobranej-oplaty-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190073,zwrot-na-rachunek-bankowy-nieslusznie-pobranej-oplaty-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190073,zwrot-na-rachunek-bankowy-nieslusznie-pobranej-oplaty-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190084,zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190084,zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4022,190084,zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191177,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-z-tytulu-zakupu-paliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191177,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-z-tytulu-zakupu-paliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4055,191177,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-z-tytulu-zakupu-paliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186814,zwrot-wplaconego-wadium-wraz-z-odsetkami-8211-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186814,zwrot-wplaconego-wadium-wraz-z-odsetkami-8211-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,3944,186814,zwrot-wplaconego-wadium-wraz-z-odsetkami-8211-ewidencja.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,3777.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Zeszyty Metodyczne Rachunkowości · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 25 z 25

Zwrot z urzędu pracy części kosztów poniesionych na zatrudnienie bezrobotnych do prac interwencyjnych 9/63

Zwrot za szkody w mieszkaniu wynajmowanym dla pracownika po zakończeniu umowy najmu 21/56
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