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SPIS TREŚCI
Przegląd Podatku Dochodowego

za 2016 r.
1. Temat numeru

2. Zmiany przepisów prawnych

3. PIT i CIT 2015 - rozliczenie roczne

4. Przychody i koszty w firmie

5. Rozliczanie podatku przez płatnika

6. Majątek trwały

7. Vademecum przedsiębiorcy

8. Opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą

9. Ulgi, odliczenia, zwolnienia podatkowe

10. Inne zagadnienia podatkowe

11. Czytelnicy pytają

12. Terminarz podatnika i płatnika

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 2016 r.

http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
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1. Temat numeru
Czy ryczałt za jazdy lokalne to przychód pracownika? 8/9

Dokumentacja podatkowa transakcji z podmiotami powiązanymi 13/4

Formy wpłacania zaliczek na CIT obowiązujące w 2016 r. 1/4

Gdy kontrahent nie płaci zobowiązania - możliwości optymalizacji podatkowej 19/4

Jakich ważnych wyborów dokonują podatnicy PIT i CIT w związku z początkiem roku podatkowego? 24/5

Jakie istotne kwestie podatkowe zostały rozstrzygnięte w 2015 r.? 3/4

Jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów? 15/4

Kiedy VAT może być kosztem podatkowym? 4/4

Kiedy powstaje przychód związany z działalnością gospodarczą? 20/4

Kłopotliwa definicja samochodu osobowego w ustawach o PIT i CIT 10/4

Korekta przychodów i kosztów po nowemu 6/4

Koszty podróży zleceniobiorców i podwykonawców 1/10

Koszty procesowe zwrócone stronie przeciwnej 15/5

Kwota zapłacona kontrahentowi na podstawie ugody 15/7

Kwota zwróconych składek ZUS zmniejsza bieżące koszty podatkowe 12/11

Limity podatkowe na 2017 r. 20/10

Możliwość potrącenia kosztu pośredniego na podstawie dowodu innego niż faktura - interpretacja indywidualna Ministra Finansów 15/9

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym motocykl jest samochodem osobowym - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 9/8

Najem nieruchomości - skutki podatkowe u wynajmującego i najemcy 9/4

Niekorzystne stanowisko fiskusa w kwestii ustalania limitu składek przy uldze prorodzinnej 8/11

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej - praktyczne problemy w świetle orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych 16/4

Obowiązki spółki wypłacającej dywidendę 11/4

Od 2017 r. nowe obowiązki w zakresie dokumentacji cen transferowych 21/4

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z zagranicznej spółki kontrolowanej - pierwsze zeznania do końca września 2016 r. 14/4

Praktyczne aspekty rozliczania kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przychodami (kosztów pośrednich) 18/4

Praktyczne problemy dotyczące cienkiej kapitalizacji w świetle orzecznictwa i interpretacji organów podatkowych 12/4

Rozliczanie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami 5/4

Rozliczenie opcji walutowych 1/12

Rozliczenie świadczeń z okazji świąt Bożego Narodzenia 23/4

Różnice kursowe - pytania i odpowiedzi 8/4

Składka z tytułu ubezpieczenia utraty wartości pojazdu jest kosztem limitowanym - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów 10/9

Sposoby opłacania w 2016 r. zaliczek PIT przez przedsiębiorców 2/4

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200737,czy-ryczalt-za-jazdy-lokalne-to-przychod-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200737,czy-ryczalt-za-jazdy-lokalne-to-przychod-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200737,czy-ryczalt-za-jazdy-lokalne-to-przychod-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203149,dokumentacja-podatkowa-transakcji-z-podmiotami-powiazanymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203149,dokumentacja-podatkowa-transakcji-z-podmiotami-powiazanymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203149,dokumentacja-podatkowa-transakcji-z-podmiotami-powiazanymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196558,formy-wplacania-zaliczek-na-cit-obowiazujace-w-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196558,formy-wplacania-zaliczek-na-cit-obowiazujace-w-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196558,formy-wplacania-zaliczek-na-cit-obowiazujace-w-2016-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206357,gdy-kontrahent-nie-placi-zobowiazania-mozliwosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206357,gdy-kontrahent-nie-placi-zobowiazania-mozliwosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206357,gdy-kontrahent-nie-placi-zobowiazania-mozliwosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4514,209171,jakich-waznych-wyborow-dokonuja-podatnicy-pit-i-cit-w-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4514,209171,jakich-waznych-wyborow-dokonuja-podatnicy-pit-i-cit-w-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4514,209171,jakich-waznych-wyborow-dokonuja-podatnicy-pit-i-cit-w-zwiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197681,jakie-istotne-kwestie-podatkowe-zostaly-rozstrzygniete.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197681,jakie-istotne-kwestie-podatkowe-zostaly-rozstrzygniete.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197681,jakie-istotne-kwestie-podatkowe-zostaly-rozstrzygniete.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204234,jakie-wydatki-stanowia-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204234,jakie-wydatki-stanowia-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204234,jakie-wydatki-stanowia-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198499,kiedy-vat-moze-byc-kosztem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198499,kiedy-vat-moze-byc-kosztem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198499,kiedy-vat-moze-byc-kosztem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207087,kiedy-powstaje-przychod-zwiazany-z-dzialalnoscia-gospodarcza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207087,kiedy-powstaje-przychod-zwiazany-z-dzialalnoscia-gospodarcza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207087,kiedy-powstaje-przychod-zwiazany-z-dzialalnoscia-gospodarcza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201750,klopotliwa-definicja-samochodu-osobowego-w-ustawach-o-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201750,klopotliwa-definicja-samochodu-osobowego-w-ustawach-o-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201750,klopotliwa-definicja-samochodu-osobowego-w-ustawach-o-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4274,199682,korekta-przychodow-i-kosztow-po-nowemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4274,199682,korekta-przychodow-i-kosztow-po-nowemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4274,199682,korekta-przychodow-i-kosztow-po-nowemu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196566,koszty-podrozy-zleceniobiorcow-i-podwykonawcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196566,koszty-podrozy-zleceniobiorcow-i-podwykonawcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196566,koszty-podrozy-zleceniobiorcow-i-podwykonawcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204235,koszty-procesowe-zwrocone-stronie-przeciwnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204235,koszty-procesowe-zwrocone-stronie-przeciwnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204235,koszty-procesowe-zwrocone-stronie-przeciwnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204237,kwota-zaplacona-kontrahentowi-na-podstawie-ugody.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204237,kwota-zaplacona-kontrahentowi-na-podstawie-ugody.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204237,kwota-zaplacona-kontrahentowi-na-podstawie-ugody.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202819,kwota-zwroconych-skladek-zus-zmniejsza-biezace-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202819,kwota-zwroconych-skladek-zus-zmniejsza-biezace-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202819,kwota-zwroconych-skladek-zus-zmniejsza-biezace-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207091,limity-podatkowe-na-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207091,limity-podatkowe-na-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207091,limity-podatkowe-na-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204238,mozliwosc-potracenia-kosztu-posredniego-na-podstawie-dowodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204238,mozliwosc-potracenia-kosztu-posredniego-na-podstawie-dowodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204238,mozliwosc-potracenia-kosztu-posredniego-na-podstawie-dowodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201057,na-gruncie-ustawy-o-podatku-dochodowym-motocykl-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201057,na-gruncie-ustawy-o-podatku-dochodowym-motocykl-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201057,na-gruncie-ustawy-o-podatku-dochodowym-motocykl-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201052,najem-nieruchomosci-skutki-podatkowe-u-wynajmujacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201052,najem-nieruchomosci-skutki-podatkowe-u-wynajmujacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201052,najem-nieruchomosci-skutki-podatkowe-u-wynajmujacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200738,niekorzystne-stanowisko-fiskusa-w-kwestii-ustalania-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200738,niekorzystne-stanowisko-fiskusa-w-kwestii-ustalania-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200738,niekorzystne-stanowisko-fiskusa-w-kwestii-ustalania-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,204963,obowiazek-sporzadzania-dokumentacji-podatkowej-praktyczne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,204963,obowiazek-sporzadzania-dokumentacji-podatkowej-praktyczne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,204963,obowiazek-sporzadzania-dokumentacji-podatkowej-praktyczne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202039,obowiazki-spolki-wyplacajacej-dywidende.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202039,obowiazki-spolki-wyplacajacej-dywidende.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202039,obowiazki-spolki-wyplacajacej-dywidende.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4479,207418,od-2017-r-nowe-obowiazki-w-zakresie-dokumentacji-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4479,207418,od-2017-r-nowe-obowiazki-w-zakresie-dokumentacji-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4479,207418,od-2017-r-nowe-obowiazki-w-zakresie-dokumentacji-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4388,203871,opodatkowanie-dochodow-uzyskiwanych-z-zagranicznej-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4388,203871,opodatkowanie-dochodow-uzyskiwanych-z-zagranicznej-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4388,203871,opodatkowanie-dochodow-uzyskiwanych-z-zagranicznej-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,205986,praktyczne-aspekty-rozliczania-kosztow-innych-niz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,205986,praktyczne-aspekty-rozliczania-kosztow-innych-niz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,205986,praktyczne-aspekty-rozliczania-kosztow-innych-niz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202810,praktyczne-problemy-dotyczace-cienkiej-kapitalizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202810,praktyczne-problemy-dotyczace-cienkiej-kapitalizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202810,praktyczne-problemy-dotyczace-cienkiej-kapitalizacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4258,198749,rozliczanie-kosztow-bezposrednio-zwiazanych-z-przychodami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4258,198749,rozliczanie-kosztow-bezposrednio-zwiazanych-z-przychodami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4258,198749,rozliczanie-kosztow-bezposrednio-zwiazanych-z-przychodami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196568,rozliczenie-opcji-walutowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196568,rozliczenie-opcji-walutowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196568,rozliczenie-opcji-walutowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208392,rozliczenie-swiadczen-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208392,rozliczenie-swiadczen-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208392,rozliczenie-swiadczen-z-okazji-swiat-bozego-narodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200730,roznice-kursowe-pytania-i-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200730,roznice-kursowe-pytania-i-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200730,roznice-kursowe-pytania-i-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201756,skladka-z-tytulu-ubezpieczenia-utraty-wartosci-pojazdu-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201756,skladka-z-tytulu-ubezpieczenia-utraty-wartosci-pojazdu-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201756,skladka-z-tytulu-ubezpieczenia-utraty-wartosci-pojazdu-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4216,197190,sposoby-oplacania-w-2016-r-zaliczek-pit-przez-przedsiebiorcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4216,197190,sposoby-oplacania-w-2016-r-zaliczek-pit-przez-przedsiebiorcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4216,197190,sposoby-oplacania-w-2016-r-zaliczek-pit-przez-przedsiebiorcow.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl
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Sprzedaż własnej wierzytelności 1/9

Stosowanie przepisów o cienkiej kapitalizacji 7/4

Świadczenia za dobrowolne rozwiązanie stosunku pracy podlegają opodatkowaniu - interpretacja ogólna Ministra Finansów 14/9

Transakcje w ramach tzw. prywatnego najmu mogą być objęte obowiązkiem sporządzania dokumentacji podatkowej 12/12

Utrata prawa do wpłacania zaliczek uproszczonych 1/11

Wybór metody bilansowej rozliczania różnic kursowych - do 1 lutego 2016 r. 2/8

Wydatki na społeczną odpowiedzialność biznesu - problemy z kwalifikacją kosztów podatkowych 22/4

Wydatki na usługi doradcze i prawne 15/7

Wydatki na rzecz partnerów biznesowych 17/4

Zagraniczne dochody wolne od podatku w Polsce a obowiązek złożenia zeznania - stanowisko Ministerstwa Finansów 7/8

2. Zmiany przepisów prawnych
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów samorządów nie zawsze wolne od PIT 15/14

Działalność badawczo-rozwojowa i komercjalizowana własność intelektualna a podatek dochodowy w 2017 r. 24/15

Jednorazowy dodatek do świadczeń emerytalno-rentowych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego 6/8

Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Bośnią i Hercegowiną 10/10

Korekta kosztów uzyskania przychodów z tytułu regulowania zobowiązań w formie gotówkowej 12/13

Minister Finansów określił listę podmiotów i przedsięwzięć niepodlegających faktycznemu opodatkowaniu 2/9

Minister Finansów zaniechał poboru PIT od niektórych świadczeń przyznawanych w ramach promocji zatrudnienia 6/9

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie podatkowej księgi 9/10

Nowe rozporządzenie w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych 24/18

Nowe wzory formularzy CIT 6/10

Nowe wzory załączników do zeznania PIT-28 8/12

Nowy wzór PIT-CFC 2/10

Od 2017 r. zmienna kwota zmniejszająca podatek 24/14

Od przychodu z tytułu udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej nie ma PIT 1/13

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o CIT 24/22

Ogólna kwota odliczeń wydatków na cele mieszkaniowe ustalona na 2016 r. 2/10

Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych 24/21

Przepisy o 70% podatku PIT zostały zweryfikowane 2/9

Przepisy podatkowe dostosowane do zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych 10/10

Stawki karty podatkowej obowiązujące w 2017 r. 23/10

Świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+" wolne od PIT 6/8

Wsparcie dla kobiet w ciąży - wolne od podatku 24/20
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5. Rozliczanie podatku przez płatnika
50% koszty pracownicze tylko za czynności będące przedmiotem prawa autorskiego - interpretacja indywidualna organu podatkowego 18/29

70% zryczałtowany podatek łatwy do uniknięcia 11/26

Bezpłatne wyżywienie zapewniane pracownikom oraz zleceniobiorcom w trakcie podróży w sprawach służbowych 10/24

Bezpłatne zakwaterowanie pracowników 18/21

Bezpłatny dowóz do pracy i zakwaterowanie pracowników budowlanych 20/33

Bezpłatny udział w szkoleniach 1/38

Biuro firmy miejscem świadczenia pracy 24/34

Brak danych identyfikacyjnych podatnika uniemożliwia wystawienie informacji PIT-11 19/29

Czy od kwoty ekwiwalentu za używanie przez pracownika własnej odzieży roboczej należy pobrać zaliczkę na podatek i składki ZUS? 5/27

Czy odprawę pośmiertną należy opodatkować? 5/30

Czy odstąpienie od poboru opłaty skutkuje powstaniem przychodu z nieodpłatnych świadczeń? 8/32

Czy zryczałtowany przychód z tytułu używania służbowych aut do celów prywatnych obejmuje także koszt zużytego paliwa? 13/23

Darowizna nie podlega PIT 2/31

Diety za udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej 11/27

Do przychodów z praw majątkowych nie stosuje się 20% kosztów uzyskania przychodów 3/33

Dodatki mieszkaniowe dla pracowników oddelegowanych są wolne od podatku do 500 zł miesięcznie - interpretacja organu
podatkowego 23/30

Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci pracowników w żłobku/przedszkolu 21/23

Dojazdy do pracy na koszt pracodawcy 16/19

Dopłaty do zimowego wypoczynku dzieci pracowników - skutki podatkowo-składkowe 3/26

Dotacje na pokrycie kosztów podłączenia do sieci kanalizacyjnej są opodatkowane - wyrok NSA 12/30

Dowóz pracowników 1/37

Formularz PIT-8C może być przesłany podatnikowi w formie elektronicznej - interpretacja indywidualna organu podatkowego 4/34

Gmina nie wystawia PIT-8C z tytułu zwrotu rodzicom kosztów dowozu dzieci do szkoły - interpretacja indywidualna organu
podatkowego 11/31

Grupowa polisa OC dla członków zarządu a przychód z nieodpłatnych świadczeń - interpretacja indywidualna organu podatkowego 22/27

Kiedy nieodpłatne świadczenie należy uznać za otrzymane? 23/21

Korzystanie przez pracownika z bezpłatnego zakwaterowania 4/27

Koszty pracownicze w PIT-11 i zeznaniu podatkowym 7/25

Kwota zmniejszająca u pracownicy na urlopie wychowawczym 8/28

Moment potrącenia podatku z tytułu otrzymania dywidendy 9/31

Należności z tytułu dojazdów w krajowej podróży służbowej 21/22
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198598,koszty-uzyskania-przychodow-u-sportowca-przedsiebiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198598,koszty-uzyskania-przychodow-u-sportowca-przedsiebiorcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203218,koszty-wynajmu-mieszkania-dla-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203218,koszty-wynajmu-mieszkania-dla-pracownika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203218,koszty-wynajmu-mieszkania-dla-pracownika.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
http://www.gofin.pl
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Koszty wyżywienia pracowników w podróży służbowej 10/63

Koszty z tytułu składek ZUS pracowników i zleceniobiorców 3/66

Koszty zakupu biletów autobusowych 13/67

Koszty zakupu gruntu 9/65

Koszty zakupu i ubezpieczenia samochodu a limit 20.000 euro 16/64

Koszty zakupu mebli na potrzeby działalności gospodarczej 19/67

Koszty zakupu pączków z okazji "tłustego czwartku" 5/66

Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia przychodu na złote 3/64

Kurs waluty właściwy do przeliczenia 20.000 euro 22/62

Kwota zmniejszająca podatek u podatnika prowadzącego działalność gospodarczą będącego jednocześnie pracownikiem 4/66

Kwota zwróconych należności budżetowych jest neutralna podatkowo u podatnika opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym 21/66

Moment potrącenia kosztu z tytułu kary umownej 4/63

Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług hotelowych 2/63

Moment powstania przychodu ze sprzedaży firmowej nieruchomości 22/66

Moment ujęcia w kosztach składki za osobę współpracującą 11/66

Moment ujęcia w kosztach wypłaconej odprawy emerytalnej 18/65

Moment zaliczenia do kosztów należności wypłacanych pracownikowi z tytułu odbycia podróży służbowej 6/63

Moment zaliczenia składek ZUS do kosztów podatkowych 15/65

Odstępne za przejęcie umowy leasingu 16/61

Ograniczenie kosztów uzyskania przychodów w zeznaniu menedżera 8/66

Opłata produktowa za opakowania - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów 7/63

Opodatkowanie świadczenia rehabilitacyjnego dla byłego pracownika 23/67

Opodatkowanie umowy zlecenia określającej wynagrodzenie według stawki godzinowej 22/64

Pobranie przez bank prowizji a powstanie różnic kursowych 19/64

Podatkowej księgi nie prowadzą podatnicy osiągający dochody z prywatnego najmu 13/67

Podatkowe skutki posezonowej obniżki cen 18/64

Podatkowe skutki sprzedaży towarów między małżonkami 23/66

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki, której jedynym udziałowcem jest gmina 1/66

Podwyższenie stawki amortyzacyjnej dla samochodu ciężarowego 20/65

Prowizja i odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy 18/63

Przechowywanie dowodów zakupu materiałów przez ryczałtowca 12/66

Przedawnienie należności, na którą wcześniej dokonano odpisu aktualizującego 17/64

Przedawnione zobowiązanie przychodem podatkowym 11/64

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201818,koszty-wyzywienia-pracownikow-w-podrozy-sluzbowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201818,koszty-wyzywienia-pracownikow-w-podrozy-sluzbowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4333,201818,koszty-wyzywienia-pracownikow-w-podrozy-sluzbowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197762,koszty-z-tytulu-skladek-zus-pracownikow-i-zleceniobiorcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197762,koszty-z-tytulu-skladek-zus-pracownikow-i-zleceniobiorcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197762,koszty-z-tytulu-skladek-zus-pracownikow-i-zleceniobiorcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203221,koszty-zakupu-biletow-autobusowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203221,koszty-zakupu-biletow-autobusowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203221,koszty-zakupu-biletow-autobusowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201118,koszty-zakupu-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201118,koszty-zakupu-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4314,201118,koszty-zakupu-gruntu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,205099,koszty-zakupu-i-ubezpieczenia-samochodu-a-limit-20000-euro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,205099,koszty-zakupu-i-ubezpieczenia-samochodu-a-limit-20000-euro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,205099,koszty-zakupu-i-ubezpieczenia-samochodu-a-limit-20000-euro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206429,koszty-zakupu-mebli-na-potrzeby-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206429,koszty-zakupu-mebli-na-potrzeby-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206429,koszty-zakupu-mebli-na-potrzeby-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4258,198826,koszty-zakupu-paczkow-z-okazji-tlustego-czwartku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4258,198826,koszty-zakupu-paczkow-z-okazji-tlustego-czwartku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4258,198826,koszty-zakupu-paczkow-z-okazji-tlustego-czwartku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197758,kurs-waluty-obcej-stosowany-do-przeliczenia-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197758,kurs-waluty-obcej-stosowany-do-przeliczenia-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4222,197758,kurs-waluty-obcej-stosowany-do-przeliczenia-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208135,kurs-waluty-wlasciwy-do-przeliczenia-20000-euro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208135,kurs-waluty-wlasciwy-do-przeliczenia-20000-euro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208135,kurs-waluty-wlasciwy-do-przeliczenia-20000-euro.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198601,kwota-zmniejszajaca-podatek-u-podatnika-prowadzacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198601,kwota-zmniejszajaca-podatek-u-podatnika-prowadzacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198601,kwota-zmniejszajaca-podatek-u-podatnika-prowadzacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4479,207501,kwota-zwroconych-naleznosci-budzetowych-jest-neutralna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4479,207501,kwota-zwroconych-naleznosci-budzetowych-jest-neutralna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4479,207501,kwota-zwroconych-naleznosci-budzetowych-jest-neutralna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198596,moment-potracenia-kosztu-z-tytulu-kary-umownej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198596,moment-potracenia-kosztu-z-tytulu-kary-umownej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4247,198596,moment-potracenia-kosztu-z-tytulu-kary-umownej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4216,197335,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-swiadczenia-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4216,197335,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-swiadczenia-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4216,197335,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-swiadczenia-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208141,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-firmowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208141,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-firmowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208141,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-firmowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202105,moment-ujecia-w-kosztach-skladki-za-osobe-wspolpracujaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202105,moment-ujecia-w-kosztach-skladki-za-osobe-wspolpracujaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202105,moment-ujecia-w-kosztach-skladki-za-osobe-wspolpracujaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206053,moment-ujecia-w-kosztach-wyplaconej-odprawy-emerytalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206053,moment-ujecia-w-kosztach-wyplaconej-odprawy-emerytalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206053,moment-ujecia-w-kosztach-wyplaconej-odprawy-emerytalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4274,199751,moment-zaliczenia-do-kosztow-naleznosci-wyplacanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4274,199751,moment-zaliczenia-do-kosztow-naleznosci-wyplacanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4274,199751,moment-zaliczenia-do-kosztow-naleznosci-wyplacanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204300,moment-zaliczenia-skladek-zus-do-kosztow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204300,moment-zaliczenia-skladek-zus-do-kosztow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4398,204300,moment-zaliczenia-skladek-zus-do-kosztow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,205095,odstepne-za-przejecie-umowy-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,205095,odstepne-za-przejecie-umowy-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4413,205095,odstepne-za-przejecie-umowy-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200803,ograniczenie-kosztow-uzyskania-przychodow-w-zeznaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200803,ograniczenie-kosztow-uzyskania-przychodow-w-zeznaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4308,200803,ograniczenie-kosztow-uzyskania-przychodow-w-zeznaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4287,199983,oplata-produktowa-za-opakowania-moment-ujecia-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4287,199983,oplata-produktowa-za-opakowania-moment-ujecia-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4287,199983,oplata-produktowa-za-opakowania-moment-ujecia-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208472,opodatkowanie-swiadczenia-rehabilitacyjnego-dla-bylego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208472,opodatkowanie-swiadczenia-rehabilitacyjnego-dla-bylego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208472,opodatkowanie-swiadczenia-rehabilitacyjnego-dla-bylego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208139,opodatkowanie-umowy-zlecenia-okreslajacej-wynagrodzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208139,opodatkowanie-umowy-zlecenia-okreslajacej-wynagrodzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4489,208139,opodatkowanie-umowy-zlecenia-okreslajacej-wynagrodzenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206425,pobranie-przez-bank-prowizji-a-powstanie-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206425,pobranie-przez-bank-prowizji-a-powstanie-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4455,206425,pobranie-przez-bank-prowizji-a-powstanie-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203220,podatkowej-ksiegi-nie-prowadza-podatnicy-osiagajacy-dochody.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203220,podatkowej-ksiegi-nie-prowadza-podatnicy-osiagajacy-dochody.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4378,203220,podatkowej-ksiegi-nie-prowadza-podatnicy-osiagajacy-dochody.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206052,podatkowe-skutki-posezonowej-obnizki-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206052,podatkowe-skutki-posezonowej-obnizki-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206052,podatkowe-skutki-posezonowej-obnizki-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208470,podatkowe-skutki-sprzedazy-towarow-miedzy-malzonkami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208470,podatkowe-skutki-sprzedazy-towarow-miedzy-malzonkami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4503,208470,podatkowe-skutki-sprzedazy-towarow-miedzy-malzonkami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196633,podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-spolki-ktorej-jedynym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196633,podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-spolki-ktorej-jedynym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4189,196633,podwyzszenie-kapitalu-zakladowego-spolki-ktorej-jedynym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207159,podwyzszenie-stawki-amortyzacyjnej-dla-samochodu-ciezarowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207159,podwyzszenie-stawki-amortyzacyjnej-dla-samochodu-ciezarowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4467,207159,podwyzszenie-stawki-amortyzacyjnej-dla-samochodu-ciezarowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206050,prowizja-i-odsetki-od-kredytu-zaciagnietego-na-wyplate.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206050,prowizja-i-odsetki-od-kredytu-zaciagnietego-na-wyplate.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4437,206050,prowizja-i-odsetki-od-kredytu-zaciagnietego-na-wyplate.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202880,przechowywanie-dowodow-zakupu-materialow-przez-ryczaltowca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202880,przechowywanie-dowodow-zakupu-materialow-przez-ryczaltowca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4362,202880,przechowywanie-dowodow-zakupu-materialow-przez-ryczaltowca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4422,205276,przedawnienie-naleznosci-na-ktora-wczesniej-dokonano-odpisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4422,205276,przedawnienie-naleznosci-na-ktora-wczesniej-dokonano-odpisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4422,205276,przedawnienie-naleznosci-na-ktora-wczesniej-dokonano-odpisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202102,przedawnione-zobowiazanie-przychodem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202102,przedawnione-zobowiazanie-przychodem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4342,202102,przedawnione-zobowiazanie-przychodem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4576.html
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Przekazanie na potrzeby firmy składników majątku nabytych prywatnie 10/64

Przekroczenie progu podatkowego u menedżera 21/65

Przekroczenie u małżonków pierwszego progu podatkowego 16/65

Przekwalifikowanie towarów handlowych, które zostaną zużyte na potrzeby prowadzonej działalności 12/65

Przesunięcie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami walutowymi 17/64

Przesunięcie towarów między sklepami 10/66

Przewalutowanie pożyczki nie powoduje powstania podatkowych różnic kursowych 13/64

Przychodów z umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem nie łączy się z jego przychodami z umowy o pracę 7/67

Przychody uwzględniane w limicie małego podatnika 3/64

Przychód przy najmie nieruchomości, gdy czynsz jest płatny z góry 8/64

Przychód z tytułu nieodpłatnie udostępnionego mieszkania 18/66

Przychód z tytułu odsetek od udziału kapitałowego w spółce osobowej 6/65

Przychód z tytułu uregulowania wierzytelności wniesionej na pokrycie kapitału zakładowego 14/63

Przychód ze sprzedaży środka trwałego stanowiącego współwłasność 3/66

Przy metodzie bilansowej różnice kursowe mogą być rozliczane w postaci per sald 11/65

Rok podatkowy inny niż kalendarzowy a uchylenie przepisów o korekcie kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania
zobowiązań 5/64

Rozliczenie opłat za najem samochodu osobowego 14/65

Rozliczenie wydatku na zakup smartfona 17/66

Sfinansowanie zakupu środka trwałego z funduszu prewencyjnego 20/63

Skutki otrzymania zwrotu wydatków ujętych do kosztów przed likwidacją działalności 6/64

Skutki podatkowe umorzenia wierzytelności 16/61

Skutki podatkowe zapłaty wadium i jego zwrotu 17/66

Skutki podatkowe zniszczenia towaru 19/66

Spis z natury w trakcie roku 2/64

Spłata hipoteki a koszty uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości 1/67

Sposób powiadomienia pracodawcy o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów 18/65
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