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1. Koniecznie przeczytaj
Do 2 stycznia 2018 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych 24/5

Do końca grudnia 2017 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych 24/5

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął KSR nr 11 "Środki trwałe" 8/4

Komitet Standardów Rachunkowości przyjął znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 11/4

Komunikat w sprawie przekazywania informacji o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania finansowego 18/5

Konsekwencje karne za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS 15/5

Limit przychodów za 2017 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r. 20/6

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych w 2017 r. 2/9

Moment zastosowania podwyższonego limitu do prowadzenia ksiąg rachunkowych 4/4

Nowelizacja prawa bilansowego wprowadzająca nowe uproszczenia w rachunkowości 3/4

Nowe rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia OC firm audytorskich 23/5

Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe" 12/4

Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składników aktywów niepieniężnych 14/4

Opublikowano ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym 13/4

Opublikowano zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych" 23/4

Opublikowano zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 16/11

Podwyższono limit zobowiązujący jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych 2/4

Projekt stanowiska Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki 14/5

Projekt zmian ustawy o rachunkowości dotyczący kolejnych uproszczeń 20/4

Raportowanie informacji niefinansowych - kolejne odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF 10/4

Raportowanie informacji niefinansowych - odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF 6/4

Rok obrotowy w spółkach osobowych - wyrok NSA 14/6

Rozliczanie straty podatkowej z lat ubiegłych w spółce kapitałowej 9/4

Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach 11/4

Składanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych 8/4

Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 15/4

Sprzedaż udokumentowana jednocześnie paragonem fiskalnym i fakturą a ewidencja VAT - wyjaśnienie 15/6

Status jednostki mikro a uproszczenia możliwe do zastosowania 5/6

Stosowanie KSR nr 11 a konieczność dokonania odpowiednich zmian w polityce rachunkowości 13/9

Termin przekazania na rachunek ZFŚS drugiej raty odpisów ustalonych na 2017 r. 18/4

Terminy prac bilansowych w marcu 2017 r. 5/4

Umowa o przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2017 r. 19/4

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4850,222373,do-2-stycznia-2018-r-nalezy-zawiadomic-urzad-skarbowy.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4675,215318,komitet-standardow-rachunkowosci-przyjal-znowelizowany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4675,215318,komitet-standardow-rachunkowosci-przyjal-znowelizowany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4675,215318,komitet-standardow-rachunkowosci-przyjal-znowelizowany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4756,219084,komunikat-w-sprawie-przekazywania-informacji-o-rozwiazaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4756,219084,komunikat-w-sprawie-przekazywania-informacji-o-rozwiazaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4756,219084,komunikat-w-sprawie-przekazywania-informacji-o-rozwiazaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4722,217309,konsekwencje-karne-za-niezlozenie-sprawozdania-finansowego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4722,217309,konsekwencje-karne-za-niezlozenie-sprawozdania-finansowego-do.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4785,220182,limit-przychodow-za-2017-r-do-prowadzenia-ksiag-rachunkowych.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4578,211394,moment-zastosowania-podwyzszonego-limitu-do-prowadzenia-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4578,211394,moment-zastosowania-podwyzszonego-limitu-do-prowadzenia-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4578,211394,moment-zastosowania-podwyzszonego-limitu-do-prowadzenia-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4561,210681,nowelizacja-prawa-bilansowego-wprowadzajaca-nowe-uproszczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4561,210681,nowelizacja-prawa-bilansowego-wprowadzajaca-nowe-uproszczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4561,210681,nowelizacja-prawa-bilansowego-wprowadzajaca-nowe-uproszczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4830,221553,nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-ubezpieczenia-oc-firm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4830,221553,nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-ubezpieczenia-oc-firm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4830,221553,nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-ubezpieczenia-oc-firm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4688,215935,opublikowano-krajowy-standard-rachunkowosci-nr-11-srodki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4688,215935,opublikowano-krajowy-standard-rachunkowosci-nr-11-srodki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4688,215935,opublikowano-krajowy-standard-rachunkowosci-nr-11-srodki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216934,opublikowano-stanowisko-komitetu-w-sprawie-ujecia-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216934,opublikowano-stanowisko-komitetu-w-sprawie-ujecia-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216934,opublikowano-stanowisko-komitetu-w-sprawie-ujecia-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4701,216376,opublikowano-ustawe-o-bieglych-rewidentach-firmach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4701,216376,opublikowano-ustawe-o-bieglych-rewidentach-firmach.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4737,218065,opublikowano-zaktualizowany-krajowy-standard-rachunkowosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4737,218065,opublikowano-zaktualizowany-krajowy-standard-rachunkowosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4737,218065,opublikowano-zaktualizowany-krajowy-standard-rachunkowosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4552,210386,podwyzszono-limit-zobowiazujacy-jednostki-do-prowadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4552,210386,podwyzszono-limit-zobowiazujacy-jednostki-do-prowadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4552,210386,podwyzszono-limit-zobowiazujacy-jednostki-do-prowadzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216935,projekt-stanowiska-komitetu-w-sprawie-rzetelnego-i-jasnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216935,projekt-stanowiska-komitetu-w-sprawie-rzetelnego-i-jasnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216935,projekt-stanowiska-komitetu-w-sprawie-rzetelnego-i-jasnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4785,220181,projekt-zmian-ustawy-o-rachunkowosci-dotyczacy-kolejnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4785,220181,projekt-zmian-ustawy-o-rachunkowosci-dotyczacy-kolejnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4785,220181,projekt-zmian-ustawy-o-rachunkowosci-dotyczacy-kolejnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4660,214925,raportowanie-informacji-niefinansowych-kolejne-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4660,214925,raportowanie-informacji-niefinansowych-kolejne-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4660,214925,raportowanie-informacji-niefinansowych-kolejne-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4608,212620,raportowanie-informacji-niefinansowych-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4608,212620,raportowanie-informacji-niefinansowych-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4608,212620,raportowanie-informacji-niefinansowych-odpowiedzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216936,rok-obrotowy-w-spolkach-osobowych-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216936,rok-obrotowy-w-spolkach-osobowych-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4712,216936,rok-obrotowy-w-spolkach-osobowych-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4641,214244,rozliczanie-straty-podatkowej-z-lat-ubieglych-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4641,214244,rozliczanie-straty-podatkowej-z-lat-ubieglych-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4641,214244,rozliczanie-straty-podatkowej-z-lat-ubieglych-w-spolce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4675,215319,sejm-przyjal-ustawe-o-bieglych-rewidentach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4675,215319,sejm-przyjal-ustawe-o-bieglych-rewidentach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4675,215319,sejm-przyjal-ustawe-o-bieglych-rewidentach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4637,213971,skladanie-i-oglaszanie-rocznych-sprawozdan-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4637,213971,skladanie-i-oglaszanie-rocznych-sprawozdan-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4637,213971,skladanie-i-oglaszanie-rocznych-sprawozdan-finansowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4722,217308,skutki-niezatwierdzenia-rocznego-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4722,217308,skutki-niezatwierdzenia-rocznego-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4722,217308,skutki-niezatwierdzenia-rocznego-sprawozdania-finansowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4722,217310,sprzedaz-udokumentowana-jednoczesnie-paragonem-fiskalnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4722,217310,sprzedaz-udokumentowana-jednoczesnie-paragonem-fiskalnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4722,217310,sprzedaz-udokumentowana-jednoczesnie-paragonem-fiskalnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4587,211951,status-jednostki-mikro-a-uproszczenia-mozliwe-do-zastosowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4587,211951,status-jednostki-mikro-a-uproszczenia-mozliwe-do-zastosowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4587,211951,status-jednostki-mikro-a-uproszczenia-mozliwe-do-zastosowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4701,216379,stosowanie-ksr-nr-11-a-koniecznosc-dokonania-odpowiednich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4701,216379,stosowanie-ksr-nr-11-a-koniecznosc-dokonania-odpowiednich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4701,216379,stosowanie-ksr-nr-11-a-koniecznosc-dokonania-odpowiednich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4756,219081,termin-przekazania-na-rachunek-zfss-drugiej-raty-odpisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4756,219081,termin-przekazania-na-rachunek-zfss-drugiej-raty-odpisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4756,219081,termin-przekazania-na-rachunek-zfss-drugiej-raty-odpisow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4587,211950,terminy-prac-bilansowych-w-marcu-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4587,211950,terminy-prac-bilansowych-w-marcu-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4587,211950,terminy-prac-bilansowych-w-marcu-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4769,219320,umowa-o-przeprowadzenie-ustawowego-badania-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4769,219320,umowa-o-przeprowadzenie-ustawowego-badania-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4769,219320,umowa-o-przeprowadzenie-ustawowego-badania-sprawozdania.html?open=PDF
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Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach 16/4

Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach - kolejne odpowiedzi MF 17/4

Ważne terminy w czerwcu 2017 r. 12/6

Ważne terminy w styczniu 2017 r. 1/4

Wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego 2/6

Zawiadomienie o rezygnacji ze stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych - wyjaśnienie MF 2/10

Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS 10/5

Zmiana sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości 23/5

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym 17/7

2. Rachunkowość finansowa
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury 20/9

Badanie sprawozdania finansowego spółki po jej przekształceniu 3/11

Bilansowe rozliczenie kosztów prac badawczych i rozwojowych 18/14

Czas rozpocząć przygotowania do rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów 19/7

Czy podatek od nieruchomości zwiększa wartość początkową budowanego środka trwałego? 14/13

Dane porównawcze po zmianie wzoru sprawozdania finansowego 2/18

Dofinansowanie do wyjazdów dzieci pracowników na "zieloną szkołę" 11/5

Do jakich kosztów zakwalifikować podatek od nieruchomości, dotyczący gruntu zaliczonego do inwestycji? 14/14

Dostosowanie danych za poprzedni rok do nowego wzoru rachunku zysków i strat 3/18

Ewidencja kosztów przy prowadzeniu różnej działalności produkcyjnej 1/16

Import i sprzedaż wyrobów akcyzowych 19/10

Inwentaryzacja paliwa znajdującego się w zbiornikach samochodów 4/5

Inwentaryzacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług drogą weryfikacji 23/15

Jak sporządzić uproszczone sprawozdanie finansowe według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości? 21/4

Kolejność prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych w sprawozdaniu finansowym 23/17

Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego 11/12

Księgowanie kosztów na przełomie dwóch lat obrotowych 4/12

Metoda inwentaryzacji składników aktywów trwałych powierzonych innej jednostce 24/11
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Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych 22/45

Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej - ujęcie u wnoszącego aport 8/45

Zakup i sprzedaż wierzytelności - ujęcie w księgach rachunkowych 10/47

Zasady rozliczania transakcji, których wartość przekracza 15.000 zł 6/43

9. Odpowiadamy na pytania
Amortyzacja bilansowa prawa użytkowania wieczystego gruntu 19/53

Aport środków trwałych do spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy 1/62

Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa a kapitał zapasowy 8/64

Badanie sprawozdania finansowego spółki z o.o. powstałej z przekształcenia spółki akcyjnej 5/53

Błędy powstające w ilościowo-wartościowej ewidencji towarów 2/58

Cło i akcyza stanowiące element ceny zakupu towarów 3/50

Częstotliwość rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów 7/52

Częstotliwość ustalania zmiany stanu produktów 15/63

Części zamienne wydane do zużycia bezpośrednio po zakupie z pominięciem magazynu 21/50

Czy dzień bilansowy to wyłącznie dzień kończący rok obrotowy? 4/50

Czy faktura pro forma, jako podstawa dokonania zapłaty, jest dokumentem księgowym? 23/64

Czy konsorcjum powinno prowadzić księgi rachunkowe? 20/47

Czy koszty magazynowania wyrobów gotowych zalicza się do kosztów wytworzenia? 12/60

Czy krąg kosztów należy zawsze "uszczelniać"? 17/60

Czy nota obciążeniowa tytułem kaucji za opakowania zwrotne podlega ujęciu w księgach rachunkowych? 16/53

Czy paragon za zakup paliwa za granicą może być uznany za dowód księgowy? 13/52

Czy potwierdzone przez dłużnika saldo przerywa bieg przedawnienia roszczenia? 22/51

Czy sposób zaksięgowania należności ma wpływ na zasadność utworzenia odpisu aktualizującego jej wartość? 22/55

Czy spółka jawna osób prawnych może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów? 3/49

Czy spółka z o.o. w likwidacji powinna tworzyć rezerwę na odpisy podstawowe na ZFŚS? 22/65

Czy stowarzyszenie prowadzące uproszczoną ewidencję musi sporządzać sprawozdanie finansowe? 6/65

Czy wysłane do kontrahenta wezwanie do zapłaty podlega ewidencji w księgach rachunkowych? 19/59

Dane porównawcze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o. 8/55

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia 15/62

Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki przejmującej za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie 11/55

Depozyt gwarancyjny w przypadku leasingu operacyjnego 2/62

Do 31 stycznia 2017 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych 2/55

Dokumentowanie skupu runa leśnego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej 18/63
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Zwrot przez pracownika kosztów szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę 15/64
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