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1. Koniecznie przeczytaj
Administracja skarbowa pomoże rozliczyć roczny PIT 4/14

Amortyzacja majątku otrzymanego w darowiźnie i oddanego do używania przed 1 stycznia 2018 r. - wyjaśnienie MF 23/4

Amortyzacja samochodów osobowych nabytych przed 1 stycznia 2019 r. - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa 34/4

Analiza plików JPK_VAT za styczeń 2018 r. wykazała nieprawidłowości 10/8

Anulowanej faktury nie należy wykazywać w ewidencji VAT i JPK_VAT 10/4

Badanie techniczne pojazdu dla potrzeb jednorazowej amortyzacji - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa 1/4

Będą zmiany w przepisach o wykreślaniu podatników z rejestru VAT 4/5

Będzie można zmniejszyć zobowiązanie podatkowe w VAT 13/7

Broszura MF w sprawie podatkowego rozliczenia umów o partnerstwie publiczno-prywatnym 1/8

Część odsetkowa raty leasingowej - moment ujęcia w kosztach podatkowych 8/8

Data wpływu faktury zakupu w JPK_VAT 5/5

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych - odpowiedź MRPiPS 30/6

Dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty uzyskania przychodów 9/4

Dotacja do ceny sprzedaży a ustalenie statusu małego podatnika dla celów PIT/CIT 21/7

Działalność nierejestrowa - broszura Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii 30/4

Ewidencja księgowa podatku od nieruchomości komercyjnych 10/7

Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki w VAT 8/5

Faktury sprzedaży dla osób fizycznych w ewidencji VAT i JPK_VAT 4/4

Import towarów w JPK_VAT - komunikat MF 9/8

JPK_VAT można uwierzytelnić bezpłatnym profilem zaufanym 4/11

JPK na żądanie organu podatkowego - już od 1 lipca 2018 r. 19/6

JPK na żądanie organu podatkowego od 1 lipca 2018 r. - broszury informacyjne MF 20/4

Kantory nie będą musiały stosować kas rejestrujących od kwietnia 2018 r. - komunikat Ministerstwa Finansów 8/9

Kara umowna opłacona gotówką a limit 15.000 zł 33/4

Kasy online oraz faktury do paragonów zawierających NIP - planowane zmiany w przepisach i wyjaśnienia MF 18/4

Komisja Europejska wypowie się na temat obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności 16/5

Komunikatu podzielonej płatności nie stosuje się do zapłaty zobowiązania podatkowego w VAT 21/4

Komunikaty Ministerstwa Finansów dotyczące zwrotu VAT dla branży budowlanej, JPK_VAT za grudzień 2017 r. i UPO 3/7

Konsekwencje wystawienia faktury wcześniej niż przewiduje ustawa o VAT - interpretacja KIS 28/6

Kontrowersje związane z przekazywaniem sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego 12/5

Korekta faktury wystawionej na błędny podmiot 10/5

Korekta kosztów poniesionych przed podziałem spółki 33/5
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Koszty eksploatacji samochodu osobowego używanego do celów mieszanych w 2019 r. 32/4

Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia zaliczki wpłaconej na zakup środka trwałego 9/5

MF opracuje wskazówki w zakresie właściwego opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości komercyjnych 29/4

MF opublikowało dane dużych podatników CIT 15/6

MF udostępniło już wyszukiwarkę podmiotów wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT 4/12

MF wskazało przesłanki należytej staranności w VAT 14/4

MF wyjaśnia, jak unikać błędów w JPK_VAT 22/7

MF wyjaśniło w jaki sposób taksówkarze mają wypełniać JPK_VAT 7/6

MF zmieniło zdanie w sprawie ustalania jednorazowej wartości transakcji dla celów PIT/CIT 19/4

Mechanizm podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe MF 22/4

Mechanizm podzielonej płatności w branży budowlanej - wyjaśnienie MF 11/4

Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych 1/6

Ministerstwo Finansów udostępniło interaktywne formularze CIT-TP/PIT-TP 27/6

Moment powstania przychodu przy płatności za pośrednictwem PayU 19/5

Moment zaliczenia w koszty wynagrodzeń z umowy zlecenia 27/4

Nie będzie trzeba składać deklaracji VAT - wyjaśnienie MF 25/4

Niejednolite stanowisko organów podatkowych w sprawie jednorazowej wartości transakcji 12/11

Nie trzeba zawiadamiać o prowadzeniu PKPiR i powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu 6/5

Niezłożenie w terminie oświadczenia o sporządzaniu dokumentacji podatkowej 32/4

Nowa aplikacja dla potrzeb JPK_VAT 2/4

Nowe terminy i sposób przesyłania informacji o dochodach - komunikat Ministerstwa Finansów 36/5

Nowe zasady opłacania podatku od przychodów z budynków 23/5

Nowe zasady przekazywania sprawozdań finansowych do KRS 9/7

Nowe zasady wypełniania deklaracji VAT związane z mechanizmem podzielonej płatności 24/4

Nowy adres e-mail pomocy technicznej w zakresie JPK 4/11

Nowy limit amortyzacji (10.000 zł) a inwestycje w obcym środku trwałym 20/8

Nowy limit amortyzacji w wysokości 10.000 zł a nabycie części składowych i peryferyjnych 9/5

Nowy limit ulepszenia (10.000 zł) tylko do składników majątku wprowadzonych do ewidencji po 31 grudnia 2017 r. 5/5
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Od 1 stycznia 2018 r. "nowa" klasyfikacja PKWiU dla celów podatkowych 1/5

Od 2018 r. koszty w wysokości 50% przysługują tylko niektórym twórcom 14/7

Odpowiedzi MF na najważniejsze pytania dotyczące JPK_VAT 4/6

Odprawy emerytalne i rentowe w rachunku zysków i strat - sposób wykazania 5/6

Odwrotne obciążenie - niejednolite stanowisko organów podatkowych w sprawie rozliczania faktur korygujących 35/7

Ograniczenia przy amortyzacji środków trwałych otrzymanych tytułem darmym 6/6

Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych niektórych usług niematerialnych oraz praw 14/8

Opłata recyklingowa za torby foliowe - ujęcie w PKPiR 4/4

Opłata za sprzedaż toreb foliowych opodatkowana VAT 2/4

Opłaty za informacje udzielane w ramach RODO są opodatkowane VAT 16/4

Otrzymanie zapłaty przeznaczonej dla innego podmiotu a odpowiedzialność solidarna - odpowiedź MF na pytanie naszego
Wydawnictwa 25/4

Paliwo do służbowego samochodu używanego prywatnie bez dodatkowego PIT - wyrok NSA 23/4

Paliwo w służbowym samochodzie wykorzystywanym do celów prywatnych nie stanowi odrębnego przychodu - kolejny wyrok NSA 32/5

Podatek od budynków zapłacony w 2018 r. przed nowelizacją przepisów CIT/PIT - wyjaśnienie MF 27/4

Podatnicy VAT powinni fakturować obrót nową elektroniką 7/5

Podatnik prowadzący księgi podatkowe ręcznie też może mieć obowiązki w zakresie JPK 3/4

Podatnik zawieszający działalność a rejestr VAT - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa 7/4

Podpisywanie i wysyłka JPK_VAT 5/6

Podzielona płatność w VAT - wyjaśnienia MF 26/4

Pomoc urzędu skarbowego w wypełnianiu PIT za 2017 r. 10/9

Promesa bankowa jako zabezpieczenie kredytu a koszty podatkowe - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa 14/12

Prywatny samochód wspólnika spółki osobowej wykorzystywany na potrzeby spółki 8/6

Prywatny samochód wspólnika wykorzystywany na rzecz spółki osobowej - w świetle odpowiedzi MF na pytania naszego Wydawnictwa 28/4

Przekazywanie JPK_FA, gdy faktury wystawiane są ręcznie 21/4

Przychody o charakterze odsetkowym 15/5

Przychody z praw majątkowych a źródło przychodów w CIT - wyjaśnienie MF 22/8

Raportowanie według krajów CBC 1/7

Rozliczanie sprzedaży bonów podarunkowych dla celów podatku 2/7

Rozliczenie PIT przez prowadzących działalność nierejestrową 16/4

Rozliczenie dochodów uzyskanych za granicą - odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa 36/5

STIR - nowe obowiązki informacyjne w zakresie rachunków bankowych firm 17/6

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rachunku zysków i strat - sposób wykazania 3/6

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235448,od-1-pazdziernika-2018-r-sprawozdanie-finansowe-sporzadza-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235448,od-1-pazdziernika-2018-r-sprawozdanie-finansowe-sporzadza-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235448,od-1-pazdziernika-2018-r-sprawozdanie-finansowe-sporzadza-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222894,od-1-stycznia-2018-r-nowa-klasyfikacja-pkwiu-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222894,od-1-stycznia-2018-r-nowa-klasyfikacja-pkwiu-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222894,od-1-stycznia-2018-r-nowa-klasyfikacja-pkwiu-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227842,od-2018-r-koszty-w-wysokosci-50-przysluguja-tylko-niektorym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227842,od-2018-r-koszty-w-wysokosci-50-przysluguja-tylko-niektorym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227842,od-2018-r-koszty-w-wysokosci-50-przysluguja-tylko-niektorym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224125,odpowiedzi-mf-na-najwazniejsze-pytania-dotyczace-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224125,odpowiedzi-mf-na-najwazniejsze-pytania-dotyczace-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224125,odpowiedzi-mf-na-najwazniejsze-pytania-dotyczace-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224425,odprawy-emerytalne-i-rentowe-w-rachunku-zyskow-i-strat-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224425,odprawy-emerytalne-i-rentowe-w-rachunku-zyskow-i-strat-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224425,odprawy-emerytalne-i-rentowe-w-rachunku-zyskow-i-strat-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235452,odwrotne-obciazenie-niejednolite-stanowisko-organow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235452,odwrotne-obciazenie-niejednolite-stanowisko-organow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235452,odwrotne-obciazenie-niejednolite-stanowisko-organow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224781,ograniczenia-przy-amortyzacji-srodkow-trwalych-otrzymanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224781,ograniczenia-przy-amortyzacji-srodkow-trwalych-otrzymanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224781,ograniczenia-przy-amortyzacji-srodkow-trwalych-otrzymanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227843,ograniczenia-w-zaliczaniu-do-kosztow-podatkowych-niektorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227843,ograniczenia-w-zaliczaniu-do-kosztow-podatkowych-niektorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227843,ograniczenia-w-zaliczaniu-do-kosztow-podatkowych-niektorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224122,oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-ujecie-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224122,oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-ujecie-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224122,oplata-recyklingowa-za-torby-foliowe-ujecie-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223272,oplata-za-sprzedaz-toreb-foliowych-opodatkowana-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223272,oplata-za-sprzedaz-toreb-foliowych-opodatkowana-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223272,oplata-za-sprzedaz-toreb-foliowych-opodatkowana-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228639,oplaty-za-informacje-udzielane-w-ramach-rodo-sa-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228639,oplaty-za-informacje-udzielane-w-ramach-rodo-sa-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228639,oplaty-za-informacje-udzielane-w-ramach-rodo-sa-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231764,otrzymanie-zaplaty-przeznaczonej-dla-innego-podmiotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231764,otrzymanie-zaplaty-przeznaczonej-dla-innego-podmiotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231764,otrzymanie-zaplaty-przeznaczonej-dla-innego-podmiotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231764,otrzymanie-zaplaty-przeznaczonej-dla-innego-podmiotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231038,paliwo-do-sluzbowego-samochodu-uzywanego-prywatnie-bez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231038,paliwo-do-sluzbowego-samochodu-uzywanego-prywatnie-bez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231038,paliwo-do-sluzbowego-samochodu-uzywanego-prywatnie-bez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234304,paliwo-w-sluzbowym-samochodzie-wykorzystywanym-do-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234304,paliwo-w-sluzbowym-samochodzie-wykorzystywanym-do-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234304,paliwo-w-sluzbowym-samochodzie-wykorzystywanym-do-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232485,podatek-od-budynkow-zaplacony-w-2018-r-przed-nowelizacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232485,podatek-od-budynkow-zaplacony-w-2018-r-przed-nowelizacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232485,podatek-od-budynkow-zaplacony-w-2018-r-przed-nowelizacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225080,podatnicy-vat-powinni-fakturowac-obrot-nowa-elektronika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225080,podatnicy-vat-powinni-fakturowac-obrot-nowa-elektronika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225080,podatnicy-vat-powinni-fakturowac-obrot-nowa-elektronika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223683,podatnik-prowadzacy-ksiegi-podatkowe-recznie-tez-moze-miec.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223683,podatnik-prowadzacy-ksiegi-podatkowe-recznie-tez-moze-miec.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223683,podatnik-prowadzacy-ksiegi-podatkowe-recznie-tez-moze-miec.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225078,podatnik-zawieszajacy-dzialalnosc-a-rejestr-vat-odpowiedz-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225078,podatnik-zawieszajacy-dzialalnosc-a-rejestr-vat-odpowiedz-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225078,podatnik-zawieszajacy-dzialalnosc-a-rejestr-vat-odpowiedz-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224427,podpisywanie-i-wysylka-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224427,podpisywanie-i-wysylka-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224427,podpisywanie-i-wysylka-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232098,podzielona-platnosc-w-vat-wyjasnienia-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232098,podzielona-platnosc-w-vat-wyjasnienia-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232098,podzielona-platnosc-w-vat-wyjasnienia-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226272,pomoc-urzedu-skarbowego-w-wypelnianiu-pit-za-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226272,pomoc-urzedu-skarbowego-w-wypelnianiu-pit-za-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226272,pomoc-urzedu-skarbowego-w-wypelnianiu-pit-za-2017-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227844,promesa-bankowa-jako-zabezpieczenie-kredytu-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227844,promesa-bankowa-jako-zabezpieczenie-kredytu-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227844,promesa-bankowa-jako-zabezpieczenie-kredytu-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225524,prywatny-samochod-wspolnika-spolki-osobowej-wykorzystywany-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225524,prywatny-samochod-wspolnika-spolki-osobowej-wykorzystywany-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225524,prywatny-samochod-wspolnika-spolki-osobowej-wykorzystywany-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232817,prywatny-samochod-wspolnika-wykorzystywany-na-rzecz-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232817,prywatny-samochod-wspolnika-wykorzystywany-na-rzecz-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232817,prywatny-samochod-wspolnika-wykorzystywany-na-rzecz-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230455,przekazywanie-jpkfa-gdy-faktury-wystawiane-sa-recznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230455,przekazywanie-jpkfa-gdy-faktury-wystawiane-sa-recznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230455,przekazywanie-jpkfa-gdy-faktury-wystawiane-sa-recznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228318,przychody-o-charakterze-odsetkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228318,przychody-o-charakterze-odsetkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228318,przychody-o-charakterze-odsetkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230681,przychody-z-praw-majatkowych-a-zrodlo-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230681,przychody-z-praw-majatkowych-a-zrodlo-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230681,przychody-z-praw-majatkowych-a-zrodlo-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222898,raportowanie-wedlug-krajow-cbc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222898,raportowanie-wedlug-krajow-cbc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222898,raportowanie-wedlug-krajow-cbc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223276,rozliczanie-sprzedazy-bonow-podarunkowych-dla-celow-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223276,rozliczanie-sprzedazy-bonow-podarunkowych-dla-celow-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223276,rozliczanie-sprzedazy-bonow-podarunkowych-dla-celow-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228638,rozliczenie-pit-przez-prowadzacych-dzialalnosc-nierejestrowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228638,rozliczenie-pit-przez-prowadzacych-dzialalnosc-nierejestrowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228638,rozliczenie-pit-przez-prowadzacych-dzialalnosc-nierejestrowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235964,rozliczenie-dochodow-uzyskanych-za-granica-odpowiedz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235964,rozliczenie-dochodow-uzyskanych-za-granica-odpowiedz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235964,rozliczenie-dochodow-uzyskanych-za-granica-odpowiedz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228993,stir-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-rachunkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228993,stir-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-rachunkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228993,stir-nowe-obowiazki-informacyjne-w-zakresie-rachunkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223686,skladki-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-w-rachunku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223686,skladki-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-w-rachunku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223686,skladki-na-ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe-w-rachunku.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 5 z 50

Sprawozdania finansowe za 2017 r. przekazuje się do urzędu skarbowego nadal w formie papierowej 15/4

Status małego podatnika na potrzeby CIT i PIT 3/5

Stawki VAT nie ulegną obniżeniu 31/4

Stosowanie 50% kosztów uzyskania do wynagrodzeń pracowników - odpowiedź MF na interpelację poselską 26/6

Struktury JPK przekazywane na żądanie organu podatkowego 14/5

Szybszy zwrot podatku dla dużych rodzin 15/6

Świadczenie usług dla firmy małżonka w ramach działalności nierejestrowej 21/6

Torby foliowe przeznaczone do pakowania żywności a opłata recyklingowa 6/4

Towary otrzymane w darowiźnie nie mogą być kosztem podatkowym 5/4

Ulga rehabilitacyjna z tytułu używania samochodu osobowego przez osobę niepełnosprawną 8/4

Umowa leasingu w świetle planowanych zmian od 1 stycznia 2019 r. 31/4

Umowy pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem - skutki w PIT 20/7

Usługa wynajmu lokalu mieszkalnego dla firmy a zwolnienie z VAT - odpowiedź MF 30/5

Usługi niematerialne nabyte od podmiotów powiązanych a koszty podatkowe 10/10

Ustalanie różnic kursowych przez ryczałtowca 3/6

Ustawa znosząca roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych niezgodna z Konstytucją 34/5

VAT-marża w elektronice tylko przy dostawie używanego sprzętu 5/7

VAT od sprzedaży nieruchomości w świetle wyroku TSUE 2/5

W 2018 r. ZUS płatny na nowych zasadach 1/5

Właściwość urzędu skarbowego po zmianie formy prawnej 2/8

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki bez przychodu u wspólnika - interpretacja ogólna MF 12/6

Wsparcie administracji skarbowej w zakresie tworzenia i wysyłania JPK_VAT 6/7

Wycofanie ze spółki osobowej składnika majątku a VAT 12/4

Wydatki na samochód uwzględniane w uldze rehabilitacyjnej 27/4

Wykreślanie podatników z rejestru VAT - odpowiedź na interpelację poselską 11/4

Wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej bez wynagrodzenia a PIT 21/5

Zakup towarów przez internet spoza UE nie zawsze zwolniony z VAT 17/4

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od umorzonych odsetek 2/6

Zapłata za pośrednictwem komornika a limit płatności gotówkowych - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa 29/5

Zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności nie można dokonać na rachunek ROR 21/4

Zasady dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej - interpretacja ogólna Ministra Finansów 6/9

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach można uzyskać przez internet 20/9

Zawieszenie działalności a przesyłanie JPK_VAT 6/8

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228317,sprawozdania-finansowe-za-2017-r-przekazuje-sie-do-urzedu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228317,sprawozdania-finansowe-za-2017-r-przekazuje-sie-do-urzedu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228317,sprawozdania-finansowe-za-2017-r-przekazuje-sie-do-urzedu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223684,status-malego-podatnika-na-potrzeby-cit-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223684,status-malego-podatnika-na-potrzeby-cit-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223684,status-malego-podatnika-na-potrzeby-cit-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234007,stawki-vat-nie-ulegna-obnizeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234007,stawki-vat-nie-ulegna-obnizeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234007,stawki-vat-nie-ulegna-obnizeniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232101,stosowanie-50-kosztow-uzyskania-do-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232101,stosowanie-50-kosztow-uzyskania-do-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232101,stosowanie-50-kosztow-uzyskania-do-wynagrodzen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227841,struktury-jpk-przekazywane-na-zadanie-organu-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227841,struktury-jpk-przekazywane-na-zadanie-organu-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227841,struktury-jpk-przekazywane-na-zadanie-organu-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228320,szybszy-zwrot-podatku-dla-duzych-rodzin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228320,szybszy-zwrot-podatku-dla-duzych-rodzin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228320,szybszy-zwrot-podatku-dla-duzych-rodzin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230457,swiadczenie-uslug-dla-firmy-malzonka-w-ramach-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230457,swiadczenie-uslug-dla-firmy-malzonka-w-ramach-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230457,swiadczenie-uslug-dla-firmy-malzonka-w-ramach-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224779,torby-foliowe-przeznaczone-do-pakowania-zywnosci-a-oplata.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224779,torby-foliowe-przeznaczone-do-pakowania-zywnosci-a-oplata.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224779,torby-foliowe-przeznaczone-do-pakowania-zywnosci-a-oplata.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224422,towary-otrzymane-w-darowiznie-nie-moga-byc-kosztem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224422,towary-otrzymane-w-darowiznie-nie-moga-byc-kosztem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224422,towary-otrzymane-w-darowiznie-nie-moga-byc-kosztem-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225522,ulga-rehabilitacyjna-z-tytulu-uzywania-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225522,ulga-rehabilitacyjna-z-tytulu-uzywania-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225522,ulga-rehabilitacyjna-z-tytulu-uzywania-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234008,umowa-leasingu-w-swietle-planowanych-zmian-od-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234008,umowa-leasingu-w-swietle-planowanych-zmian-od-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234008,umowa-leasingu-w-swietle-planowanych-zmian-od-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230086,umowy-pomiedzy-spolka-cywilna-a-jej-wspolnikiem-skutki-w-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230086,umowy-pomiedzy-spolka-cywilna-a-jej-wspolnikiem-skutki-w-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230086,umowy-pomiedzy-spolka-cywilna-a-jej-wspolnikiem-skutki-w-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233608,usluga-wynajmu-lokalu-mieszkalnego-dla-firmy-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233608,usluga-wynajmu-lokalu-mieszkalnego-dla-firmy-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233608,usluga-wynajmu-lokalu-mieszkalnego-dla-firmy-a-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226273,uslugi-niematerialne-nabyte-od-podmiotow-powiazanych-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226273,uslugi-niematerialne-nabyte-od-podmiotow-powiazanych-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226273,uslugi-niematerialne-nabyte-od-podmiotow-powiazanych-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223685,ustalanie-roznic-kursowych-przez-ryczaltowca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223685,ustalanie-roznic-kursowych-przez-ryczaltowca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223685,ustalanie-roznic-kursowych-przez-ryczaltowca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235155,ustawa-znoszaca-roczny-limit-podstawy-wymiaru-skladek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235155,ustawa-znoszaca-roczny-limit-podstawy-wymiaru-skladek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235155,ustawa-znoszaca-roczny-limit-podstawy-wymiaru-skladek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224428,vat-marza-w-elektronice-tylko-przy-dostawie-uzywanego-sprzetu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224428,vat-marza-w-elektronice-tylko-przy-dostawie-uzywanego-sprzetu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224428,vat-marza-w-elektronice-tylko-przy-dostawie-uzywanego-sprzetu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223273,vat-od-sprzedazy-nieruchomosci-w-swietle-wyroku-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223273,vat-od-sprzedazy-nieruchomosci-w-swietle-wyroku-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223273,vat-od-sprzedazy-nieruchomosci-w-swietle-wyroku-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222895,w-2018-r-zus-platny-na-nowych-zasadach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222895,w-2018-r-zus-platny-na-nowych-zasadach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222895,w-2018-r-zus-platny-na-nowych-zasadach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223277,wlasciwosc-urzedu-skarbowego-po-zmianie-formy-prawnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223277,wlasciwosc-urzedu-skarbowego-po-zmianie-formy-prawnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223277,wlasciwosc-urzedu-skarbowego-po-zmianie-formy-prawnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227132,wniesienie-wkladu-pienieznego-do-spolki-bez-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227132,wniesienie-wkladu-pienieznego-do-spolki-bez-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227132,wniesienie-wkladu-pienieznego-do-spolki-bez-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224783,wsparcie-administracji-skarbowej-w-zakresie-tworzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224783,wsparcie-administracji-skarbowej-w-zakresie-tworzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224783,wsparcie-administracji-skarbowej-w-zakresie-tworzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227128,wycofanie-ze-spolki-osobowej-skladnika-majatku-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227128,wycofanie-ze-spolki-osobowej-skladnika-majatku-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227128,wycofanie-ze-spolki-osobowej-skladnika-majatku-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232484,wydatki-na-samochod-uwzgledniane-w-uldze-rehabilitacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232484,wydatki-na-samochod-uwzgledniane-w-uldze-rehabilitacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232484,wydatki-na-samochod-uwzgledniane-w-uldze-rehabilitacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226664,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226664,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226664,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230456,wystapienie-wspolnika-ze-spolki-osobowej-bez-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230456,wystapienie-wspolnika-ze-spolki-osobowej-bez-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230456,wystapienie-wspolnika-ze-spolki-osobowej-bez-wynagrodzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228991,zakup-towarow-przez-internet-spoza-ue-nie-zawsze-zwolniony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228991,zakup-towarow-przez-internet-spoza-ue-nie-zawsze-zwolniony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228991,zakup-towarow-przez-internet-spoza-ue-nie-zawsze-zwolniony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223274,zaniechanie-poboru-podatku-dochodowego-od-umorzonych-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223274,zaniechanie-poboru-podatku-dochodowego-od-umorzonych-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223274,zaniechanie-poboru-podatku-dochodowego-od-umorzonych-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233204,zaplata-za-posrednictwem-komornika-a-limit-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233204,zaplata-za-posrednictwem-komornika-a-limit-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233204,zaplata-za-posrednictwem-komornika-a-limit-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230452,zaplaty-w-mechanizmie-podzielonej-platnosci-nie-mozna-dokonac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230452,zaplaty-w-mechanizmie-podzielonej-platnosci-nie-mozna-dokonac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230452,zaplaty-w-mechanizmie-podzielonej-platnosci-nie-mozna-dokonac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224785,zasady-dotyczace-sporzadzania-dokumentacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224785,zasady-dotyczace-sporzadzania-dokumentacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224785,zasady-dotyczace-sporzadzania-dokumentacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230088,zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-mozna-uzyskac-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230088,zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-mozna-uzyskac-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230088,zaswiadczenie-o-niezaleganiu-w-podatkach-mozna-uzyskac-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224784,zawieszenie-dzialalnosci-a-przesylanie-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224784,zawieszenie-dzialalnosci-a-przesylanie-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224784,zawieszenie-dzialalnosci-a-przesylanie-jpkvat.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 6 z 50

Zgłoszenie rachunku VAT otwieranego na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności - wyjaśnienie MF 18/4

Zwrot kwoty podatku na rachunek VAT, gdy podatnik nie wykonał żadnych czynności opodatkowanych 35/5

2. Informacje o nowych przepisach
Audyt podatkowy jako nowa usługa biegłych rewidentów 6/14

Będzie nowa ustawa o ochronie danych osobowych 11/8

Bony na towary/usługi oraz świadczenie usług na odległość - zmiany w zakresie VAT 30/11

Dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej 34/21

Dane największych podatników CIT będą publikowane 2/11

Danina solidarnościowa - zmiany w CIT/PIT 35/17

Deklarację VAT-7 i VAT-7K zastąpi nowa deklaracja w formie pliku JPK - proponowane zmiany 35/16

Grunty przekazane w użytkowanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych JST - projekt Stanowiska KSR 14/14

Jednolite teksty aktów prawnych 1/12

Kantory bez kasy fiskalnej 11/8

Kolejne planowane zmiany ustawy o PDOF 5/10

Kolejne uproszczenia w rachunkowości - według projektu już od 1 stycznia 2019 r. 33/12

Konstytucja Biznesu uchwalona 9/9

Kwota graniczna podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych w 2018 r. i 2019 r. 3/14

MF zapowiada zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej 29/10

Mechanizm podzielonej płatności - dopiero od 1 lipca 2018 r. 2/10

Mechanizm podzielonej płatności - zmiany w VAT opublikowane 3/7

Ministerstwo Finansów planuje przedłużyć termin składania CIT-8 dla niektórych podatników 13/10

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie w Polsce tzw. exit tax 25/7

Niższe składki ZUS niektórych przedsiębiorców zależne od przychodów 25/5

"Nowa" PKWiU - jednak dopiero od 1 stycznia 2019 r. 2/11

Nowa lista towarów objęta systemem monitorowania drogowego i inne zmiany 23/16

Nowa ustawa i obowiązki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy 16/6

Nowelizacja CIT w zakresie m.in. definiowania badań naukowych/prac rozwojowych 29/11

Nowelizacja przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń - planowane zmiany 4/16

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 28/10

Nowelizacje CIT i PIT wprowadzające zmiany m.in. w zakresie rozliczania wydatków na samochody - uchwalone przez Sejm 32/7

Nowe rozporządzenie w sprawie kryteriów technicznych dla kas rejestrujących 20/9

Nowe rozwiązania prawne dla podmiotów z KRS 8/9

Nowe święto z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości 32/8

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229453,zgloszenie-rachunku-vat-otwieranego-na-potrzeby-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229453,zgloszenie-rachunku-vat-otwieranego-na-potrzeby-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229453,zgloszenie-rachunku-vat-otwieranego-na-potrzeby-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235450,zwrot-kwoty-podatku-na-rachunek-vat-gdy-podatnik-nie-wykonal.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235450,zwrot-kwoty-podatku-na-rachunek-vat-gdy-podatnik-nie-wykonal.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235450,zwrot-kwoty-podatku-na-rachunek-vat-gdy-podatnik-nie-wykonal.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224790,audyt-podatkowy-jako-nowa-usluga-bieglych-rewidentow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224790,audyt-podatkowy-jako-nowa-usluga-bieglych-rewidentow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224790,audyt-podatkowy-jako-nowa-usluga-bieglych-rewidentow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226667,bedzie-nowa-ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226667,bedzie-nowa-ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226667,bedzie-nowa-ustawa-o-ochronie-danych-osobowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233614,bony-na-towaryuslugi-oraz-swiadczenie-uslug-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233614,bony-na-towaryuslugi-oraz-swiadczenie-uslug-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233614,bony-na-towaryuslugi-oraz-swiadczenie-uslug-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235166,dalsze-zawieszenie-pobierania-podatku-od-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235166,dalsze-zawieszenie-pobierania-podatku-od-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235166,dalsze-zawieszenie-pobierania-podatku-od-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223282,dane-najwiekszych-podatnikow-cit-beda-publikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223282,dane-najwiekszych-podatnikow-cit-beda-publikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223282,dane-najwiekszych-podatnikow-cit-beda-publikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235462,danina-solidarnosciowa-zmiany-w-citpit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235462,danina-solidarnosciowa-zmiany-w-citpit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235462,danina-solidarnosciowa-zmiany-w-citpit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235460,deklaracje-vat-7-i-vat-7k-zastapi-nowa-deklaracja-w-formie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235460,deklaracje-vat-7-i-vat-7k-zastapi-nowa-deklaracja-w-formie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235460,deklaracje-vat-7-i-vat-7k-zastapi-nowa-deklaracja-w-formie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227848,grunty-przekazane-w-uzytkowanie-wieczyste-w-sprawozdaniach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227848,grunty-przekazane-w-uzytkowanie-wieczyste-w-sprawozdaniach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227848,grunty-przekazane-w-uzytkowanie-wieczyste-w-sprawozdaniach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222904,jednolite-teksty-aktow-prawnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222904,jednolite-teksty-aktow-prawnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222904,jednolite-teksty-aktow-prawnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226668,kantory-bez-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226668,kantory-bez-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226668,kantory-bez-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224431,kolejne-planowane-zmiany-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224431,kolejne-planowane-zmiany-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224431,kolejne-planowane-zmiany-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234803,kolejne-uproszczenia-w-rachunkowosci-wedlug-projektu-juz-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234803,kolejne-uproszczenia-w-rachunkowosci-wedlug-projektu-juz-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234803,kolejne-uproszczenia-w-rachunkowosci-wedlug-projektu-juz-od-1.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226012,konstytucja-biznesu-uchwalona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226012,konstytucja-biznesu-uchwalona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226012,konstytucja-biznesu-uchwalona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223692,kwota-graniczna-podstawy-wymiaru-skladek-emerytalno-rentowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223692,kwota-graniczna-podstawy-wymiaru-skladek-emerytalno-rentowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223692,kwota-graniczna-podstawy-wymiaru-skladek-emerytalno-rentowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233207,mf-zapowiada-zmiany-w-vat-i-ordynacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233207,mf-zapowiada-zmiany-w-vat-i-ordynacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233207,mf-zapowiada-zmiany-w-vat-i-ordynacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223279,mechanizm-podzielonej-platnosci-dopiero-od-1-lipca-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223279,mechanizm-podzielonej-platnosci-dopiero-od-1-lipca-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223279,mechanizm-podzielonej-platnosci-dopiero-od-1-lipca-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223689,mechanizm-podzielonej-platnosci-zmiany-w-vat-opublikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223689,mechanizm-podzielonej-platnosci-zmiany-w-vat-opublikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223689,mechanizm-podzielonej-platnosci-zmiany-w-vat-opublikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227424,ministerstwo-finansow-planuje-przedluzyc-termin-skladania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227424,ministerstwo-finansow-planuje-przedluzyc-termin-skladania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227424,ministerstwo-finansow-planuje-przedluzyc-termin-skladania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231768,ministerstwo-finansow-planuje-wprowadzenie-w-polsce-tzw-exit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231768,ministerstwo-finansow-planuje-wprowadzenie-w-polsce-tzw-exit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231768,ministerstwo-finansow-planuje-wprowadzenie-w-polsce-tzw-exit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231766,nizsze-skladki-zus-niektorych-przedsiebiorcow-zalezne-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231766,nizsze-skladki-zus-niektorych-przedsiebiorcow-zalezne-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231766,nizsze-skladki-zus-niektorych-przedsiebiorcow-zalezne-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223281,nowa-pkwiu-jednak-dopiero-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223281,nowa-pkwiu-jednak-dopiero-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223281,nowa-pkwiu-jednak-dopiero-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231045,nowa-lista-towarow-objeta-systemem-monitorowania-drogowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231045,nowa-lista-towarow-objeta-systemem-monitorowania-drogowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231045,nowa-lista-towarow-objeta-systemem-monitorowania-drogowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228642,nowa-ustawa-i-obowiazki-w-zakresie-przeciwdzialania-praniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228642,nowa-ustawa-i-obowiazki-w-zakresie-przeciwdzialania-praniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228642,nowa-ustawa-i-obowiazki-w-zakresie-przeciwdzialania-praniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233208,nowelizacja-cit-w-zakresie-min-definiowania-badan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233208,nowelizacja-cit-w-zakresie-min-definiowania-badan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233208,nowelizacja-cit-w-zakresie-min-definiowania-badan.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224132,nowelizacja-przepisow-dotyczacych-przedawnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224132,nowelizacja-przepisow-dotyczacych-przedawnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224132,nowelizacja-przepisow-dotyczacych-przedawnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232822,nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-prowadzenia-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232822,nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-prowadzenia-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232822,nowelizacja-rozporzadzenia-w-sprawie-prowadzenia-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234306,nowelizacje-cit-i-pit-wprowadzajace-zmiany-min-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234306,nowelizacje-cit-i-pit-wprowadzajace-zmiany-min-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234306,nowelizacje-cit-i-pit-wprowadzajace-zmiany-min-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230090,nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-kryteriow-technicznych-dla-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230090,nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-kryteriow-technicznych-dla-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230090,nowe-rozporzadzenie-w-sprawie-kryteriow-technicznych-dla-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225528,nowe-rozwiazania-prawne-dla-podmiotow-z-krs.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225528,nowe-rozwiazania-prawne-dla-podmiotow-z-krs.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225528,nowe-rozwiazania-prawne-dla-podmiotow-z-krs.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234308,nowe-swieto-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234308,nowe-swieto-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234308,nowe-swieto-z-okazji-100-rocznicy-odzyskania-niepodleglosci.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 7 z 50

Nowe ulgi w składkach ZUS wprowadzone Konstytucją Biznesu 11/6

Nowe wzory deklaracji na potrzeby podatku akcyzowego 5/10

Nowe wzory formularzy CIT w świetle wyjaśnienia MF 22/10

Nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych 2/15

Nowe wzory oświadczeń, deklaracji i informacji w zakresie PIT 1/12

Nowe wzory uproszczonych sprawozdań w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi 21/12

Nowe zasady ograniczające amortyzację samochodów elektrycznych 7/7

Nowy rodzaj umowy dla pomocników rolników - składki i PIT 16/9

Nowy sposób podpisywania JPK_VAT 6/12

Nowy wzór dokumentu w sprawie akcyzy od zakupu samochodu 15/7

Obowiązkowa wymiana kas rejestrujących od 1 stycznia 2019 r. 30/8

Od 1 grudnia 2018 r. tylko elektroniczne zwolnienia lekarskie 34/18

Od nowego roku MF planuje rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych 23/8

Odszkodowanie za szkody w środku trwałym zwolnione z CIT/PIT 36/13

Ogłoszono jednolity tekst ustawy o PDOP 18/11

Ogłoszono stawki karty podatkowej na 2019 r. 36/22

Ogólna kwota odliczeń wydatków mieszkaniowych w 2018 r. 2/16

Określanie wysokości przychodu podatkowego według ceny rynkowej w 2018 r. 3/10

Określono nowe wzory formularzy dla celów CIT 21/11

Określono wzór sprawozdania w zakresie m.in. podatku od nieruchomości 2/16

Opodatkowanie bonów - projektowane zmiany w ustawie o VAT 16/11

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT 12/14

Opublikowano jednolity tekst ustawy - Kodeks pracy 4/16

Opublikowano jednolity tekst ustawy Kodeks pracy 16/12

Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF 24/6

Opublikowano jednolity tekst ustawy o PDOF 5/11

Opublikowano jednolity tekst ustawy o VAT 34/21

Opublikowano jednolity tekst ustawy o rachunkowości 8/17

Opublikowano nowe wzory deklaracji VAT 15/7

Opublikowano nowe wzory druków dla celów PIT 36/6

Opublikowano rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów 24/6

Opublikowano ustawę o wspieraniu nowych inwestycji 19/8

Opublikowano ustawę ograniczającą pracę w handlu w niedziele i święta 6/12

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226666,nowe-ulgi-w-skladkach-zus-wprowadzone-konstytucja-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226666,nowe-ulgi-w-skladkach-zus-wprowadzone-konstytucja-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226666,nowe-ulgi-w-skladkach-zus-wprowadzone-konstytucja-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224432,nowe-wzory-deklaracji-na-potrzeby-podatku-akcyzowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224432,nowe-wzory-deklaracji-na-potrzeby-podatku-akcyzowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224432,nowe-wzory-deklaracji-na-potrzeby-podatku-akcyzowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230684,nowe-wzory-formularzy-cit-w-swietle-wyjasnienia-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230684,nowe-wzory-formularzy-cit-w-swietle-wyjasnienia-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230684,nowe-wzory-formularzy-cit-w-swietle-wyjasnienia-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223284,nowe-wzory-formularzy-zgloszen-identyfikacyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223284,nowe-wzory-formularzy-zgloszen-identyfikacyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223284,nowe-wzory-formularzy-zgloszen-identyfikacyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222902,nowe-wzory-oswiadczen-deklaracji-i-informacji-w-zakresie-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222902,nowe-wzory-oswiadczen-deklaracji-i-informacji-w-zakresie-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222902,nowe-wzory-oswiadczen-deklaracji-i-informacji-w-zakresie-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230462,nowe-wzory-uproszczonych-sprawozdan-w-sprawie-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230462,nowe-wzory-uproszczonych-sprawozdan-w-sprawie-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230462,nowe-wzory-uproszczonych-sprawozdan-w-sprawie-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225084,nowe-zasady-ograniczajace-amortyzacje-samochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225084,nowe-zasady-ograniczajace-amortyzacje-samochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225084,nowe-zasady-ograniczajace-amortyzacje-samochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228643,nowy-rodzaj-umowy-dla-pomocnikow-rolnikow-skladki-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228643,nowy-rodzaj-umowy-dla-pomocnikow-rolnikow-skladki-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228643,nowy-rodzaj-umowy-dla-pomocnikow-rolnikow-skladki-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224787,nowy-sposob-podpisywania-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224787,nowy-sposob-podpisywania-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224787,nowy-sposob-podpisywania-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228324,nowy-wzor-dokumentu-w-sprawie-akcyzy-od-zakupu-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228324,nowy-wzor-dokumentu-w-sprawie-akcyzy-od-zakupu-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228324,nowy-wzor-dokumentu-w-sprawie-akcyzy-od-zakupu-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233612,obowiazkowa-wymiana-kas-rejestrujacych-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233612,obowiazkowa-wymiana-kas-rejestrujacych-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233612,obowiazkowa-wymiana-kas-rejestrujacych-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235164,od-1-grudnia-2018-r-tylko-elektroniczne-zwolnienia-lekarskie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235164,od-1-grudnia-2018-r-tylko-elektroniczne-zwolnienia-lekarskie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235164,od-1-grudnia-2018-r-tylko-elektroniczne-zwolnienia-lekarskie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231042,od-nowego-roku-mf-planuje-rewolucyjne-zmiany-w-zakresie-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231042,od-nowego-roku-mf-planuje-rewolucyjne-zmiany-w-zakresie-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231042,od-nowego-roku-mf-planuje-rewolucyjne-zmiany-w-zakresie-cen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235969,odszkodowanie-za-szkody-w-srodku-trwalym-zwolnione-z-citpit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235969,odszkodowanie-za-szkody-w-srodku-trwalym-zwolnione-z-citpit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235969,odszkodowanie-za-szkody-w-srodku-trwalym-zwolnione-z-citpit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229458,ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-pdop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229458,ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-pdop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229458,ogloszono-jednolity-tekst-ustawy-o-pdop.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235974,ogloszono-stawki-karty-podatkowej-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235974,ogloszono-stawki-karty-podatkowej-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235974,ogloszono-stawki-karty-podatkowej-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223285,ogolna-kwota-odliczen-wydatkow-mieszkaniowych-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223285,ogolna-kwota-odliczen-wydatkow-mieszkaniowych-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223285,ogolna-kwota-odliczen-wydatkow-mieszkaniowych-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223690,okreslanie-wysokosci-przychodu-podatkowego-wedlug-ceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223690,okreslanie-wysokosci-przychodu-podatkowego-wedlug-ceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223690,okreslanie-wysokosci-przychodu-podatkowego-wedlug-ceny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230461,okreslono-nowe-wzory-formularzy-dla-celow-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230461,okreslono-nowe-wzory-formularzy-dla-celow-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230461,okreslono-nowe-wzory-formularzy-dla-celow-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223287,okreslono-wzor-sprawozdania-w-zakresie-min-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223287,okreslono-wzor-sprawozdania-w-zakresie-min-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223287,okreslono-wzor-sprawozdania-w-zakresie-min-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228644,opodatkowanie-bonow-projektowane-zmiany-w-ustawie-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228644,opodatkowanie-bonow-projektowane-zmiany-w-ustawie-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228644,opodatkowanie-bonow-projektowane-zmiany-w-ustawie-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227138,opublikowano-jednolity-tekst-rozporzadzenia-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227138,opublikowano-jednolity-tekst-rozporzadzenia-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227138,opublikowano-jednolity-tekst-rozporzadzenia-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224133,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-kodeks-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224133,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-kodeks-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224133,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-kodeks-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228645,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-kodeks-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228645,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-kodeks-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228645,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-kodeks-pracy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231423,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231423,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231423,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224433,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224433,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224433,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-pdof.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235167,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235167,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235167,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225530,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-rachunkowosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225530,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-rachunkowosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225530,opublikowano-jednolity-tekst-ustawy-o-rachunkowosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228323,opublikowano-nowe-wzory-deklaracji-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228323,opublikowano-nowe-wzory-deklaracji-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228323,opublikowano-nowe-wzory-deklaracji-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235966,opublikowano-nowe-wzory-drukow-dla-celow-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235966,opublikowano-nowe-wzory-drukow-dla-celow-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235966,opublikowano-nowe-wzory-drukow-dla-celow-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231422,opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-zgloszen-przewozu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231422,opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-zgloszen-przewozu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231422,opublikowano-rozporzadzenie-w-sprawie-zgloszen-przewozu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229770,opublikowano-ustawe-o-wspieraniu-nowych-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229770,opublikowano-ustawe-o-wspieraniu-nowych-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229770,opublikowano-ustawe-o-wspieraniu-nowych-inwestycji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224788,opublikowano-ustawe-ograniczajaca-prace-w-handlu-w-niedziele.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224788,opublikowano-ustawe-ograniczajaca-prace-w-handlu-w-niedziele.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224788,opublikowano-ustawe-ograniczajaca-prace-w-handlu-w-niedziele.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 8 z 50

Opublikowano ustawę skracającą okres przechowywania dokumentacji pracowniczej 7/7

Opublikowano ustawę zmieniającą system monitorowania przewozu SENT 18/7

Opublikowano ustawy tworzące tzw. Konstytucję Biznesu 12/13

Opublikowano wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2019 r. 28/8

Planowane rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania leasingu operacyjnego dla celów CIT/PIT 28/8

Planowane zmiany dotyczące certyfikatów rezydencji 27/8

Planowane zmiany w CIT dotyczące firm inwestujących w najem nieruchomości 15/7

Planowane zmiany w VAT 22/12

Planowane zmiany w opodatkowaniu usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych 25/7

Planowane zmiany w podatkach 19/9

Planowane zmiany w sprawie tzw. minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych 12/13

Planowane zmiany w stawkach VAT i uproszczenia dla małych firm 13/8

Planowane zmiany w zakresie VAT 36/14

Planowane zmiany w zakresie cen transferowych 7/8

Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych 3/11

Planowane zmiany w zakresie kas fiskalnych - nowy kształt przepisów zmieniających 14/14

Planowane zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności 32/7

Planowane zmiany w zakresie stawek VAT 26/10

Planowane zmiany w zakresie stawek VAT 34/6

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków - exit tax 36/16

Podatek od sprzedaży detalicznej - najwcześniej od 1 stycznia 2019 r. 1/12

Podatnicy nie będą musieli składać zeznań PIT - nowa usługa MF 17/10

Pracownicze Plany Kapitałowe projektem na wyższą emeryturę 7/9

Pracownicze plany kapitałowe od 1 stycznia 2019 r. 34/20

Projekt dużej nowelizacji ustaw podatkowych na 2019 r. 26/8

Projektowane zmiany w ustawie o VAT 8/16

Projektowane zmiany w zakresie zwolnień ze stosowania kas fiskalnych 31/5

Projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych 26/13

Projekt ustawy o planach kapitałowych przekazany do finalnych konsultacji 17/12

Projekt ustawy obniżającej składki ZUS przedsiębiorców wykonujących działalność na mniejszą skalę 20/10

Projekt zmian rozporządzenia w sprawie prowadzenia PKPiR 9/11

Przedłużenie terminów w zakresie dokumentacji podatkowej sporządzanej przez podatników PIT i CIT 10/11

Przedłużono termin składania zeznania podatkowego niektórym podatnikom CIT 14/13

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225083,opublikowano-ustawe-skracajaca-okres-przechowywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225083,opublikowano-ustawe-skracajaca-okres-przechowywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225083,opublikowano-ustawe-skracajaca-okres-przechowywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229457,opublikowano-ustawe-zmieniajaca-system-monitorowania-przewozu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229457,opublikowano-ustawe-zmieniajaca-system-monitorowania-przewozu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229457,opublikowano-ustawe-zmieniajaca-system-monitorowania-przewozu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227136,opublikowano-ustawy-tworzace-tzw-konstytucje-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227136,opublikowano-ustawy-tworzace-tzw-konstytucje-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227136,opublikowano-ustawy-tworzace-tzw-konstytucje-biznesu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232820,opublikowano-wysokosc-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232820,opublikowano-wysokosc-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232820,opublikowano-wysokosc-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232821,planowane-rewolucyjne-zmiany-w-zakresie-rozliczania-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232821,planowane-rewolucyjne-zmiany-w-zakresie-rozliczania-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232821,planowane-rewolucyjne-zmiany-w-zakresie-rozliczania-leasingu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232490,planowane-zmiany-dotyczace-certyfikatow-rezydencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232490,planowane-zmiany-dotyczace-certyfikatow-rezydencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232490,planowane-zmiany-dotyczace-certyfikatow-rezydencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228325,planowane-zmiany-w-cit-dotyczace-firm-inwestujacych-w-najem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228325,planowane-zmiany-w-cit-dotyczace-firm-inwestujacych-w-najem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228325,planowane-zmiany-w-cit-dotyczace-firm-inwestujacych-w-najem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230685,planowane-zmiany-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230685,planowane-zmiany-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230685,planowane-zmiany-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231767,planowane-zmiany-w-opodatkowaniu-uslug-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231767,planowane-zmiany-w-opodatkowaniu-uslug-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231767,planowane-zmiany-w-opodatkowaniu-uslug-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229771,planowane-zmiany-w-podatkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229771,planowane-zmiany-w-podatkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229771,planowane-zmiany-w-podatkach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227137,planowane-zmiany-w-sprawie-tzw-minimalnego-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227137,planowane-zmiany-w-sprawie-tzw-minimalnego-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227137,planowane-zmiany-w-sprawie-tzw-minimalnego-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227423,planowane-zmiany-w-stawkach-vat-i-uproszczenia-dla-malych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227423,planowane-zmiany-w-stawkach-vat-i-uproszczenia-dla-malych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227423,planowane-zmiany-w-stawkach-vat-i-uproszczenia-dla-malych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235971,planowane-zmiany-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235971,planowane-zmiany-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235971,planowane-zmiany-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225085,planowane-zmiany-w-zakresie-cen-transferowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225085,planowane-zmiany-w-zakresie-cen-transferowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225085,planowane-zmiany-w-zakresie-cen-transferowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223691,planowane-zmiany-w-zakresie-kas-fiskalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223691,planowane-zmiany-w-zakresie-kas-fiskalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223691,planowane-zmiany-w-zakresie-kas-fiskalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227847,planowane-zmiany-w-zakresie-kas-fiskalnych-nowy-ksztalt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227847,planowane-zmiany-w-zakresie-kas-fiskalnych-nowy-ksztalt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227847,planowane-zmiany-w-zakresie-kas-fiskalnych-nowy-ksztalt.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234307,planowane-zmiany-w-zakresie-mechanizmu-podzielonej-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234307,planowane-zmiany-w-zakresie-mechanizmu-podzielonej-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234307,planowane-zmiany-w-zakresie-mechanizmu-podzielonej-platnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232104,planowane-zmiany-w-zakresie-stawek-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232104,planowane-zmiany-w-zakresie-stawek-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232104,planowane-zmiany-w-zakresie-stawek-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235157,planowane-zmiany-w-zakresie-stawek-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235157,planowane-zmiany-w-zakresie-stawek-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235157,planowane-zmiany-w-zakresie-stawek-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235973,podatek-od-dochodow-z-niezrealizowanych-zyskow-exit-tax.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235973,podatek-od-dochodow-z-niezrealizowanych-zyskow-exit-tax.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235973,podatek-od-dochodow-z-niezrealizowanych-zyskow-exit-tax.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222903,podatek-od-sprzedazy-detalicznej-najwczesniej-od-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222903,podatek-od-sprzedazy-detalicznej-najwczesniej-od-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222903,podatek-od-sprzedazy-detalicznej-najwczesniej-od-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228998,podatnicy-nie-beda-musieli-skladac-zeznan-pit-nowa-usluga-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228998,podatnicy-nie-beda-musieli-skladac-zeznan-pit-nowa-usluga-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228998,podatnicy-nie-beda-musieli-skladac-zeznan-pit-nowa-usluga-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225086,pracownicze-plany-kapitalowe-projektem-na-wyzsza-emeryture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225086,pracownicze-plany-kapitalowe-projektem-na-wyzsza-emeryture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225086,pracownicze-plany-kapitalowe-projektem-na-wyzsza-emeryture.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235165,pracownicze-plany-kapitalowe-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235165,pracownicze-plany-kapitalowe-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235165,pracownicze-plany-kapitalowe-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232103,projekt-duzej-nowelizacji-ustaw-podatkowych-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232103,projekt-duzej-nowelizacji-ustaw-podatkowych-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232103,projekt-duzej-nowelizacji-ustaw-podatkowych-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225529,projektowane-zmiany-w-ustawie-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225529,projektowane-zmiany-w-ustawie-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225529,projektowane-zmiany-w-ustawie-o-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234010,projektowane-zmiany-w-zakresie-zwolnien-ze-stosowania-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234010,projektowane-zmiany-w-zakresie-zwolnien-ze-stosowania-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234010,projektowane-zmiany-w-zakresie-zwolnien-ze-stosowania-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232106,projekt-ustawy-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232106,projekt-ustawy-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232106,projekt-ustawy-o-pracowniczych-planach-kapitalowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229002,projekt-ustawy-o-planach-kapitalowych-przekazany-do-finalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229002,projekt-ustawy-o-planach-kapitalowych-przekazany-do-finalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229002,projekt-ustawy-o-planach-kapitalowych-przekazany-do-finalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230091,projekt-ustawy-obnizajacej-skladki-zus-przedsiebiorcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230091,projekt-ustawy-obnizajacej-skladki-zus-przedsiebiorcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230091,projekt-ustawy-obnizajacej-skladki-zus-przedsiebiorcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226014,projekt-zmian-rozporzadzenia-w-sprawie-prowadzenia-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226014,projekt-zmian-rozporzadzenia-w-sprawie-prowadzenia-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226014,projekt-zmian-rozporzadzenia-w-sprawie-prowadzenia-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226276,przedluzenie-terminow-w-zakresie-dokumentacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226276,przedluzenie-terminow-w-zakresie-dokumentacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226276,przedluzenie-terminow-w-zakresie-dokumentacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227846,przedluzono-termin-skladania-zeznania-podatkowego-niektorym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227846,przedluzono-termin-skladania-zeznania-podatkowego-niektorym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227846,przedluzono-termin-skladania-zeznania-podatkowego-niektorym.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 9 z 50

Przewidywane zmiany w ustawach o podatku dochodowym 10/11

Przyjęto projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości 29/14

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym 6/13

Rada Ministrów przyjęła projekty ustaw wprowadzających ważne zmiany dla przedsiębiorców 29/6

Rejestracja w zakresie podatku akcyzowego - nowe wzory druków 28/13

Rozliczenie PIT za 2018 r. - projekt kolejnych uproszczeń 26/11

Rozporządzenie w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przez m.in. stowarzyszenia JST 32/9

Rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji służących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu 31/7

Sejm uchwalił podatek solidarnościowy 32/8

Sejm uchwalił zmiany wprowadzające m.in. ułatwienia w składaniu zeznań PIT 30/7

Stawka VAT na publikacje elektroniczne zostanie obniżona 30/12

Uchwalono kolejne zmiany w podatku dochodowym 33/6

Ulga na złe długi - już po 90 dniach od upływu terminu płatności 30/10

Uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym 35/9

Uproszczenia w zakresie prowadzenia działalności po śmierci przedsiębiorcy 23/9

Ustawa o ochronie danych osobowych - opublikowana 17/9

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu uchwalona przez Sejm 9/9

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej opublikowana 27/7

Ustawa wspierająca rodziny osób niepełnosprawnych podpisana przez Prezydenta 17/11

Ustawy zmieniające przepisy podatkowe i rachunkowe - opublikowane 36/8

W 2019 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych będą wyższe 24/6

W 2019 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wyższe 27/7

Wybrane zmiany w CIT/PIT w 2018 r. 1/8

Zaniechanie poboru PIT/CIT od niektórych dochodów 28/12

Zaniechano poboru PCC od sprzedaży/zamiany waluty wirtualnej 22/10

Zaniechano poboru PIT od stypendiów z programu "Erasmus+" 33/12

Zmiany (doprecyzowanie) przepisów dotyczących przekazywania sprawozdań finansowych do KRS 36/15

Zmiany w Ordynacji podatkowej, Prawie bankowym oraz w ustawie o VAT 23/14

Zmiany w PIT dotyczące ulgi rehabilitacyjnej 18/7

Zmiany w PIT i CIT - wybrane zagadnienia 34/7

Zmiany w Polskiej Klasyfikacji Działalności 2/16

Zmiany w VAT dotyczące powiązań pomiędzy nabywcą a sprzedawcą 35/17

Zmiany w VAT i Ordynacji podatkowej wprowadzone w celu przeciwdziałania oszustwom 2/13

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226275,przewidywane-zmiany-w-ustawach-o-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226275,przewidywane-zmiany-w-ustawach-o-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226275,przewidywane-zmiany-w-ustawach-o-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233209,przyjeto-projekt-ustawy-o-firmach-inwestujacych-w-najem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233209,przyjeto-projekt-ustawy-o-firmach-inwestujacych-w-najem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233209,przyjeto-projekt-ustawy-o-firmach-inwestujacych-w-najem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224789,rada-ministrow-przyjela-projekt-nowelizacji-ustaw-o-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224789,rada-ministrow-przyjela-projekt-nowelizacji-ustaw-o-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224789,rada-ministrow-przyjela-projekt-nowelizacji-ustaw-o-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233206,rada-ministrow-przyjela-projekty-ustaw-wprowadzajacych-wazne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233206,rada-ministrow-przyjela-projekty-ustaw-wprowadzajacych-wazne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233206,rada-ministrow-przyjela-projekty-ustaw-wprowadzajacych-wazne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232824,rejestracja-w-zakresie-podatku-akcyzowego-nowe-wzory-drukow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232824,rejestracja-w-zakresie-podatku-akcyzowego-nowe-wzory-drukow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232824,rejestracja-w-zakresie-podatku-akcyzowego-nowe-wzory-drukow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232105,rozliczenie-pit-za-2018-r-projekt-kolejnych-uproszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232105,rozliczenie-pit-za-2018-r-projekt-kolejnych-uproszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232105,rozliczenie-pit-za-2018-r-projekt-kolejnych-uproszczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234310,rozporzadzenie-w-sprawie-prowadzenia-uproszczonej-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234310,rozporzadzenie-w-sprawie-prowadzenia-uproszczonej-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234310,rozporzadzenie-w-sprawie-prowadzenia-uproszczonej-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234011,rozporzadzenie-w-sprawie-przekazywania-informacji-sluzacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234011,rozporzadzenie-w-sprawie-przekazywania-informacji-sluzacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234011,rozporzadzenie-w-sprawie-przekazywania-informacji-sluzacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234309,sejm-uchwalil-podatek-solidarnosciowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234309,sejm-uchwalil-podatek-solidarnosciowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234309,sejm-uchwalil-podatek-solidarnosciowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233611,sejm-uchwalil-zmiany-wprowadzajace-min-ulatwienia-w-skladaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233611,sejm-uchwalil-zmiany-wprowadzajace-min-ulatwienia-w-skladaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233611,sejm-uchwalil-zmiany-wprowadzajace-min-ulatwienia-w-skladaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233615,stawka-vat-na-publikacje-elektroniczne-zostanie-obnizona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233615,stawka-vat-na-publikacje-elektroniczne-zostanie-obnizona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233615,stawka-vat-na-publikacje-elektroniczne-zostanie-obnizona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234801,uchwalono-kolejne-zmiany-w-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234801,uchwalono-kolejne-zmiany-w-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234801,uchwalono-kolejne-zmiany-w-podatku-dochodowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233613,ulga-na-zle-dlugi-juz-po-90-dniach-od-uplywu-terminu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233613,ulga-na-zle-dlugi-juz-po-90-dniach-od-uplywu-terminu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233613,ulga-na-zle-dlugi-juz-po-90-dniach-od-uplywu-terminu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235454,uproszczenia-dla-przedsiebiorcow-w-prawie-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235454,uproszczenia-dla-przedsiebiorcow-w-prawie-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235454,uproszczenia-dla-przedsiebiorcow-w-prawie-podatkowym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231043,uproszczenia-w-zakresie-prowadzenia-dzialalnosci-po-smierci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231043,uproszczenia-w-zakresie-prowadzenia-dzialalnosci-po-smierci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231043,uproszczenia-w-zakresie-prowadzenia-dzialalnosci-po-smierci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228996,ustawa-o-ochronie-danych-osobowych-opublikowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228996,ustawa-o-ochronie-danych-osobowych-opublikowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,228996,ustawa-o-ochronie-danych-osobowych-opublikowana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226013,ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226013,ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226013,ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232489,ustawa-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232489,ustawa-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232489,ustawa-o-zarzadzie-sukcesyjnym-przedsiebiorstwem-osoby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229001,ustawa-wspierajaca-rodziny-osob-niepelnosprawnych-podpisana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229001,ustawa-wspierajaca-rodziny-osob-niepelnosprawnych-podpisana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229001,ustawa-wspierajaca-rodziny-osob-niepelnosprawnych-podpisana.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235967,ustawy-zmieniajace-przepisy-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235967,ustawy-zmieniajace-przepisy-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235967,ustawy-zmieniajace-przepisy-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231421,w-2019-r-gorne-granice-stawek-kwotowych-podatkow-i-oplat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231421,w-2019-r-gorne-granice-stawek-kwotowych-podatkow-i-oplat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231421,w-2019-r-gorne-granice-stawek-kwotowych-podatkow-i-oplat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232488,w-2019-r-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-bedzie-wyzsze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232488,w-2019-r-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-bedzie-wyzsze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232488,w-2019-r-minimalne-wynagrodzenie-za-prace-bedzie-wyzsze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222901,wybrane-zmiany-w-citpit-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222901,wybrane-zmiany-w-citpit-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222901,wybrane-zmiany-w-citpit-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232823,zaniechanie-poboru-pitcit-od-niektorych-dochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232823,zaniechanie-poboru-pitcit-od-niektorych-dochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232823,zaniechanie-poboru-pitcit-od-niektorych-dochodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230683,zaniechano-poboru-pcc-od-sprzedazyzamiany-waluty-wirtualnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230683,zaniechano-poboru-pcc-od-sprzedazyzamiany-waluty-wirtualnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230683,zaniechano-poboru-pcc-od-sprzedazyzamiany-waluty-wirtualnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234802,zaniechano-poboru-pit-od-stypendiow-z-programu-erasmus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234802,zaniechano-poboru-pit-od-stypendiow-z-programu-erasmus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234802,zaniechano-poboru-pit-od-stypendiow-z-programu-erasmus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235972,zmiany-doprecyzowanie-przepisow-dotyczacych-przekazywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235972,zmiany-doprecyzowanie-przepisow-dotyczacych-przekazywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235972,zmiany-doprecyzowanie-przepisow-dotyczacych-przekazywania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231044,zmiany-w-ordynacji-podatkowej-prawie-bankowym-oraz-w-ustawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231044,zmiany-w-ordynacji-podatkowej-prawie-bankowym-oraz-w-ustawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231044,zmiany-w-ordynacji-podatkowej-prawie-bankowym-oraz-w-ustawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229456,zmiany-w-pit-dotyczace-ulgi-rehabilitacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229456,zmiany-w-pit-dotyczace-ulgi-rehabilitacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229456,zmiany-w-pit-dotyczace-ulgi-rehabilitacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235158,zmiany-w-pit-i-cit-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235158,zmiany-w-pit-i-cit-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235158,zmiany-w-pit-i-cit-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223286,zmiany-w-polskiej-klasyfikacji-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223286,zmiany-w-polskiej-klasyfikacji-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223286,zmiany-w-polskiej-klasyfikacji-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235461,zmiany-w-vat-dotyczace-powiazan-pomiedzy-nabywca-a-sprzedawca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235461,zmiany-w-vat-dotyczace-powiazan-pomiedzy-nabywca-a-sprzedawca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235461,zmiany-w-vat-dotyczace-powiazan-pomiedzy-nabywca-a-sprzedawca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223283,zmiany-w-vat-i-ordynacji-podatkowej-wprowadzone-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223283,zmiany-w-vat-i-ordynacji-podatkowej-wprowadzone-w-celu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223283,zmiany-w-vat-i-ordynacji-podatkowej-wprowadzone-w-celu.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 10 z 50

Zmiany w katalogu towarów opodatkowanych stawką 8% VAT 4/15

Zmiany w podatku dochodowym - opublikowane 21/7

Zmiany w przepisach unijnych dotyczących świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość 5/9

Zmiany w ustawie o KAS umożliwiające skuteczniejsze wykonywanie kontroli 30/13

Zmiany w ustawie o PDOF dotyczące ulgi termomodernizacyjnej przyjęte przez Rząd 30/12

Zmiany w ustawie o ryczałcie ewidencjonowanym od 2019 r. 36/9

Zmiany w zakresie przesyłania deklaracji i podań oraz ich podpisywania 19/7

Zwiększenie od 2020 r. limitu małego podatnika dla celów podatku dochodowego 36/13

Zwolnienia z prowadzenia ewidencji przy pomocy kas fiskalnych w 2018 r. 2/10

Zwolnienie z podatku dla spadkobierców przedsiębiorstwa 35/19

3. Zagadnienia opracowane kompleksowo
Brak faktury dokumentującej poniesiony wydatek - wybrane zagadnienia 28/18

Braki w dostawie towaru - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ujęcie bilansowe 6/15

Data wydania towaru wysyłanego za pośrednictwem przewoźnika - podatki i ewidencja księgowa 16/12

Data wystawienia faktury inna niż data sprzedaży - wybrane zagadnienia 33/19

Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników i ich rodzin - podatki, ZUS i ewidencja księgowa 19/12

Dojazdy na posiedzenia organów spółki - rozliczenie podatkowe i składkowe w świetle wyjaśnień MF i ZUS 7/10

Dywidenda pieniężna w 2018 r. - podatki i ewidencja księgowa 4/17

Działalność nierejestrowa - zasady prowadzenia, VAT i podatek dochodowy 17/13

Faktura korygująca - wycena i rozliczenie dla celów podatkowych i rachunkowych 32/10

Faktura uproszczona - odliczenie VAT oraz ujęcie podatkowe i bilansowe 26/16

Faktura wystawiona przedwcześnie - skutki podatkowe i ewidencja księgowa 5/16

Imprezy jubileuszowe w firmie - podatki i ewidencja księgowa 3/18

Karnety sportowe dla pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa 15/14

Kompensata należności z zobowiązaniem - wybrane zagadnienia 23/22

Kontrakt menedżerski - VAT, podatek dochodowy i ZUS 10/17

Korzyści z posiadania statusu małego podatnika w 2018 r. - CIT, PIT i VAT 1/17

Koszty windykacyjne obciążające dłużnika - podatki i ewidencja księgowa 19/18

Leasing operacyjny samochodu osobowego - rozliczenie podatkowe z uwzględnieniem zmian od 2019 r. 33/13

Limity na 2019 r. 29/14

Nadwyżki w dostawie towaru - rozliczenie VAT, podatku dochodowego i ujęcie bilansowe 8/21

Nagrody przekazane pracownikom w ramach konkursów - podatki, ZUS i ewidencja księgowa 35/25

Najem prywatny w 2018 r. - VAT i podatek dochodowy 6/19

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224131,zmiany-w-katalogu-towarow-opodatkowanych-stawka-8-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224131,zmiany-w-katalogu-towarow-opodatkowanych-stawka-8-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224131,zmiany-w-katalogu-towarow-opodatkowanych-stawka-8-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230460,zmiany-w-podatku-dochodowym-opublikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230460,zmiany-w-podatku-dochodowym-opublikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230460,zmiany-w-podatku-dochodowym-opublikowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224430,zmiany-w-przepisach-unijnych-dotyczacych-swiadczenia-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224430,zmiany-w-przepisach-unijnych-dotyczacych-swiadczenia-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224430,zmiany-w-przepisach-unijnych-dotyczacych-swiadczenia-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233617,zmiany-w-ustawie-o-kas-umozliwiajace-skuteczniejsze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233617,zmiany-w-ustawie-o-kas-umozliwiajace-skuteczniejsze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233617,zmiany-w-ustawie-o-kas-umozliwiajace-skuteczniejsze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233616,zmiany-w-ustawie-o-pdof-dotyczace-ulgi-termomodernizacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233616,zmiany-w-ustawie-o-pdof-dotyczace-ulgi-termomodernizacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233616,zmiany-w-ustawie-o-pdof-dotyczace-ulgi-termomodernizacyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235968,zmiany-w-ustawie-o-ryczalcie-ewidencjonowanym-od-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235968,zmiany-w-ustawie-o-ryczalcie-ewidencjonowanym-od-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235968,zmiany-w-ustawie-o-ryczalcie-ewidencjonowanym-od-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229769,zmiany-w-zakresie-przesylania-deklaracji-i-podan-oraz-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229769,zmiany-w-zakresie-przesylania-deklaracji-i-podan-oraz-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229769,zmiany-w-zakresie-przesylania-deklaracji-i-podan-oraz-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235970,zwiekszenie-od-2020-r-limitu-malego-podatnika-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235970,zwiekszenie-od-2020-r-limitu-malego-podatnika-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235970,zwiekszenie-od-2020-r-limitu-malego-podatnika-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223280,zwolnienia-z-prowadzenia-ewidencji-przy-pomocy-kas-fiskalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223280,zwolnienia-z-prowadzenia-ewidencji-przy-pomocy-kas-fiskalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223280,zwolnienia-z-prowadzenia-ewidencji-przy-pomocy-kas-fiskalnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235463,zwolnienie-z-podatku-dla-spadkobiercow-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235463,zwolnienie-z-podatku-dla-spadkobiercow-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235463,zwolnienie-z-podatku-dla-spadkobiercow-przedsiebiorstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232830,brak-faktury-dokumentujacej-poniesiony-wydatek-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232830,brak-faktury-dokumentujacej-poniesiony-wydatek-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232830,brak-faktury-dokumentujacej-poniesiony-wydatek-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224792,braki-w-dostawie-towaru-rozliczenie-vat-podatku-dochodowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224792,braki-w-dostawie-towaru-rozliczenie-vat-podatku-dochodowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224792,braki-w-dostawie-towaru-rozliczenie-vat-podatku-dochodowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228647,data-wydania-towaru-wysylanego-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228647,data-wydania-towaru-wysylanego-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228647,data-wydania-towaru-wysylanego-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234810,data-wystawienia-faktury-inna-niz-data-sprzedazy-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234810,data-wystawienia-faktury-inna-niz-data-sprzedazy-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234810,data-wystawienia-faktury-inna-niz-data-sprzedazy-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229773,dofinansowanie-z-zfss-do-wypoczynku-pracownikow-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229773,dofinansowanie-z-zfss-do-wypoczynku-pracownikow-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229773,dofinansowanie-z-zfss-do-wypoczynku-pracownikow-i-ich.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225088,dojazdy-na-posiedzenia-organow-spolki-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225088,dojazdy-na-posiedzenia-organow-spolki-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225088,dojazdy-na-posiedzenia-organow-spolki-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224135,dywidenda-pieniezna-w-2018-r-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224135,dywidenda-pieniezna-w-2018-r-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224135,dywidenda-pieniezna-w-2018-r-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229004,dzialalnosc-nierejestrowa-zasady-prowadzenia-vat-i-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229004,dzialalnosc-nierejestrowa-zasady-prowadzenia-vat-i-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229004,dzialalnosc-nierejestrowa-zasady-prowadzenia-vat-i-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234312,faktura-korygujaca-wycena-i-rozliczenie-dla-celow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234312,faktura-korygujaca-wycena-i-rozliczenie-dla-celow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234312,faktura-korygujaca-wycena-i-rozliczenie-dla-celow-podatkowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232108,faktura-uproszczona-odliczenie-vat-oraz-ujecie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232108,faktura-uproszczona-odliczenie-vat-oraz-ujecie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232108,faktura-uproszczona-odliczenie-vat-oraz-ujecie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224438,faktura-wystawiona-przedwczesnie-skutki-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224438,faktura-wystawiona-przedwczesnie-skutki-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224438,faktura-wystawiona-przedwczesnie-skutki-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223698,imprezy-jubileuszowe-w-firmie-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223698,imprezy-jubileuszowe-w-firmie-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223698,imprezy-jubileuszowe-w-firmie-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228330,karnety-sportowe-dla-pracownikow-podatki-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228330,karnety-sportowe-dla-pracownikow-podatki-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228330,karnety-sportowe-dla-pracownikow-podatki-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231051,kompensata-naleznosci-z-zobowiazaniem-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231051,kompensata-naleznosci-z-zobowiazaniem-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231051,kompensata-naleznosci-z-zobowiazaniem-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226281,kontrakt-menedzerski-vat-podatek-dochodowy-i-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226281,kontrakt-menedzerski-vat-podatek-dochodowy-i-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226281,kontrakt-menedzerski-vat-podatek-dochodowy-i-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222911,korzysci-z-posiadania-statusu-malego-podatnika-w-2018-r-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222911,korzysci-z-posiadania-statusu-malego-podatnika-w-2018-r-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222911,korzysci-z-posiadania-statusu-malego-podatnika-w-2018-r-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229777,koszty-windykacyjne-obciazajace-dluznika-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229777,koszty-windykacyjne-obciazajace-dluznika-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229777,koszty-windykacyjne-obciazajace-dluznika-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234805,leasing-operacyjny-samochodu-osobowego-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234805,leasing-operacyjny-samochodu-osobowego-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234805,leasing-operacyjny-samochodu-osobowego-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233211,limity-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233211,limity-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233211,limity-na-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225536,nadwyzki-w-dostawie-towaru-rozliczenie-vat-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225536,nadwyzki-w-dostawie-towaru-rozliczenie-vat-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225536,nadwyzki-w-dostawie-towaru-rozliczenie-vat-podatku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235474,nagrody-przekazane-pracownikom-w-ramach-konkursow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235474,nagrody-przekazane-pracownikom-w-ramach-konkursow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235474,nagrody-przekazane-pracownikom-w-ramach-konkursow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224795,najem-prywatny-w-2018-r-vat-i-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224795,najem-prywatny-w-2018-r-vat-i-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224795,najem-prywatny-w-2018-r-vat-i-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 11 z 50

Niedobory towarów - podatki i ewidencja księgowa 35/20

Nieodpłatne przekazywanie kontrahentom próbek - podatki i ewidencja księgowa 26/19

Odszkodowania/kary za uszkodzenie towarów w transporcie - wybrane zagadnienia 30/18

Okulary korygujące wzrok dla pracowników - podatki, ZUS i ewidencja księgowa 24/13

Opłaty leasingowe w leasingu operacyjnym - VAT, podatek dochodowy i ewidencja księgowa 8/17

Otrzymanie błędnego przelewu - podatki i ewidencja księgowa 29/17

Podatek od przychodów z budynków w 2019 r. 34/26

Podatek od wartości dodanej - ujęcie podatkowe i bilansowe 4/22

Prezenty świąteczne sfinansowane z ZFŚS - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa 36/22

Przystosowanie wynajmowanego lokalu do własnych potrzeb - skutki podatkowe i ujęcie bilansowe 24/7

Rabat pośredni - rozliczenie u przekazującego i otrzymującego 25/14

Refakturowanie usług - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa 12/20

Rozliczenie należności nieściągalnych - podatki i ewidencja księgowa 25/8

Samochody służbowe udostępnione nieodpłatnie pracownikom - wybrane zagadnienia 27/9

Samochód wspólnika wykorzystywany na potrzeby spółki osobowej - wybrane zagadnienia 2/24

Sprzedaż toreb foliowych w 2018 r. - rozliczenie podatkowe w świetle wyjaśnień MF 3/15

Sprzedaż towaru po promocyjnej cenie - podatki i ewidencja księgowa 13/11

Sprzedaż udziałów posiadanych w spółce z o.o. w świetle zmian przepisów - podatki i ewidencja księgowa 17/17

Świadczenia relaksacyjne dla pracowników - podatki, ZUS i ewidencja księgowa 11/11

Świadczenia urlopowe - rozliczenie podatkowe, ZUS i ewidencja księgowa 20/11

Ubezpieczenie OC członków zarządu - podatki i ewidencja księgowa 21/18

Ubezpieczenie komunikacyjne pojazdu - wybrane zagadnienia 15/8

Ubezpieczenie pracownika w zagranicznej podróży służbowej - podatki, ZUS i ewidencja księgowa 18/20

Umowy odpłatne zawierane przez wspólnika ze spółką cywilną - w świetle odpowiedzi MF na pytanie naszego Wydawnictwa 11/8

Uregulowanie pożyczki w formie rzeczowej - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa w spółce osobowej 30/14

Usługi biur rachunkowych - wybrane zagadnienia podatkowe i ewidencja księgowa 23/16

Usługi informatyczne - rozliczenie podatkowe oraz ewidencja księgowa 9/11

Usługi w walutach obcych na przełomie roku - podatki i ewidencja księgowa 10/12

Użyczenie spółce osobowej prywatnego składnika majątku przez wspólnika - wybrane zagadnienia 22/16

Wycena przychodu i kosztu wyrażonego w walucie obcej - podatki i ewidencja księgowa 21/12

Wycofanie nieruchomości ze spółki osobowej - regulacje prawne i rozliczenie podatkowe 9/14

Wydatki na alkohol w firmie - podatki i ewidencja księgowa 31/7

Wydatki na remonty środków trwałych - ujęcie podatkowe i ewidencja księgowa 13/16

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235467,niedobory-towarow-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235467,niedobory-towarow-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235467,niedobory-towarow-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232112,nieodplatne-przekazywanie-kontrahentom-probek-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232112,nieodplatne-przekazywanie-kontrahentom-probek-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232112,nieodplatne-przekazywanie-kontrahentom-probek-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233623,odszkodowaniakary-za-uszkodzenie-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233623,odszkodowaniakary-za-uszkodzenie-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233623,odszkodowaniakary-za-uszkodzenie-towarow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231429,okulary-korygujace-wzrok-dla-pracownikow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231429,okulary-korygujace-wzrok-dla-pracownikow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231429,okulary-korygujace-wzrok-dla-pracownikow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225532,oplaty-leasingowe-w-leasingu-operacyjnym-vat-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225532,oplaty-leasingowe-w-leasingu-operacyjnym-vat-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225532,oplaty-leasingowe-w-leasingu-operacyjnym-vat-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233216,otrzymanie-blednego-przelewu-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233216,otrzymanie-blednego-przelewu-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233216,otrzymanie-blednego-przelewu-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235175,podatek-od-przychodow-z-budynkow-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235175,podatek-od-przychodow-z-budynkow-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235175,podatek-od-przychodow-z-budynkow-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224139,podatek-od-wartosci-dodanej-ujecie-podatkowe-i-bilansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224139,podatek-od-wartosci-dodanej-ujecie-podatkowe-i-bilansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224139,podatek-od-wartosci-dodanej-ujecie-podatkowe-i-bilansowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235976,prezenty-swiateczne-sfinansowane-z-zfss-podatki-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235976,prezenty-swiateczne-sfinansowane-z-zfss-podatki-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235976,prezenty-swiateczne-sfinansowane-z-zfss-podatki-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231425,przystosowanie-wynajmowanego-lokalu-do-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231425,przystosowanie-wynajmowanego-lokalu-do-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231425,przystosowanie-wynajmowanego-lokalu-do-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231774,rabat-posredni-rozliczenie-u-przekazujacego-i-otrzymujacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231774,rabat-posredni-rozliczenie-u-przekazujacego-i-otrzymujacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231774,rabat-posredni-rozliczenie-u-przekazujacego-i-otrzymujacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227145,refakturowanie-uslug-rozliczenie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227145,refakturowanie-uslug-rozliczenie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227145,refakturowanie-uslug-rozliczenie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231770,rozliczenie-naleznosci-niesciagalnych-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231770,rozliczenie-naleznosci-niesciagalnych-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231770,rozliczenie-naleznosci-niesciagalnych-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232492,samochody-sluzbowe-udostepnione-nieodplatnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232492,samochody-sluzbowe-udostepnione-nieodplatnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232492,samochody-sluzbowe-udostepnione-nieodplatnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223293,samochod-wspolnika-wykorzystywany-na-potrzeby-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223293,samochod-wspolnika-wykorzystywany-na-potrzeby-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223293,samochod-wspolnika-wykorzystywany-na-potrzeby-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223694,sprzedaz-toreb-foliowych-w-2018-r-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223694,sprzedaz-toreb-foliowych-w-2018-r-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223694,sprzedaz-toreb-foliowych-w-2018-r-rozliczenie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227426,sprzedaz-towaru-po-promocyjnej-cenie-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227426,sprzedaz-towaru-po-promocyjnej-cenie-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227426,sprzedaz-towaru-po-promocyjnej-cenie-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229013,sprzedaz-udzialow-posiadanych-w-spolce-z-oo-w-swietle-zmian.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229013,sprzedaz-udzialow-posiadanych-w-spolce-z-oo-w-swietle-zmian.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229013,sprzedaz-udzialow-posiadanych-w-spolce-z-oo-w-swietle-zmian.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226674,swiadczenia-relaksacyjne-dla-pracownikow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226674,swiadczenia-relaksacyjne-dla-pracownikow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226674,swiadczenia-relaksacyjne-dla-pracownikow-podatki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230093,swiadczenia-urlopowe-rozliczenie-podatkowe-zus-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230093,swiadczenia-urlopowe-rozliczenie-podatkowe-zus-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230093,swiadczenia-urlopowe-rozliczenie-podatkowe-zus-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230468,ubezpieczenie-oc-czlonkow-zarzadu-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230468,ubezpieczenie-oc-czlonkow-zarzadu-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230468,ubezpieczenie-oc-czlonkow-zarzadu-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228327,ubezpieczenie-komunikacyjne-pojazdu-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228327,ubezpieczenie-komunikacyjne-pojazdu-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228327,ubezpieczenie-komunikacyjne-pojazdu-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229464,ubezpieczenie-pracownika-w-zagranicznej-podrozy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229464,ubezpieczenie-pracownika-w-zagranicznej-podrozy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229464,ubezpieczenie-pracownika-w-zagranicznej-podrozy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226670,umowy-odplatne-zawierane-przez-wspolnika-ze-spolka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226670,umowy-odplatne-zawierane-przez-wspolnika-ze-spolka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226670,umowy-odplatne-zawierane-przez-wspolnika-ze-spolka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233619,uregulowanie-pozyczki-w-formie-rzeczowej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233619,uregulowanie-pozyczki-w-formie-rzeczowej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233619,uregulowanie-pozyczki-w-formie-rzeczowej-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231047,uslugi-biur-rachunkowych-wybrane-zagadnienia-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231047,uslugi-biur-rachunkowych-wybrane-zagadnienia-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231047,uslugi-biur-rachunkowych-wybrane-zagadnienia-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226016,uslugi-informatyczne-rozliczenie-podatkowe-oraz-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226016,uslugi-informatyczne-rozliczenie-podatkowe-oraz-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226016,uslugi-informatyczne-rozliczenie-podatkowe-oraz-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226278,uslugi-w-walutach-obcych-na-przelomie-roku-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226278,uslugi-w-walutach-obcych-na-przelomie-roku-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226278,uslugi-w-walutach-obcych-na-przelomie-roku-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230691,uzyczenie-spolce-osobowej-prywatnego-skladnika-majatku-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230691,uzyczenie-spolce-osobowej-prywatnego-skladnika-majatku-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230691,uzyczenie-spolce-osobowej-prywatnego-skladnika-majatku-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230464,wycena-przychodu-i-kosztu-wyrazonego-w-walucie-obcej-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230464,wycena-przychodu-i-kosztu-wyrazonego-w-walucie-obcej-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230464,wycena-przychodu-i-kosztu-wyrazonego-w-walucie-obcej-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226020,wycofanie-nieruchomosci-ze-spolki-osobowej-regulacje-prawne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226020,wycofanie-nieruchomosci-ze-spolki-osobowej-regulacje-prawne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226020,wycofanie-nieruchomosci-ze-spolki-osobowej-regulacje-prawne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234013,wydatki-na-alkohol-w-firmie-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234013,wydatki-na-alkohol-w-firmie-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234013,wydatki-na-alkohol-w-firmie-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227430,wydatki-na-remonty-srodkow-trwalych-ujecie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227430,wydatki-na-remonty-srodkow-trwalych-ujecie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227430,wydatki-na-remonty-srodkow-trwalych-ujecie-podatkowe.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 12 z 50

Wydatki na usługi gastronomiczne - aspekt podatkowy i ewidencja księgowa 14/19

Wydatki na wyposażenie pomieszczenia socjalnego dla pracowników - podatki i ewidencja księgowa 1/13

Wynagrodzenia pracowników za grudzień 2017 r. wypłacone w 2018 r. - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa 2/17

Zakup kasy fiskalnej - podatki i ewidencja księgowa 16/16

Zakup opon (kół) zimowych - podatki i ewidencja księgowa 32/16

Zakup samochodu osobowego i koszty jego używania - VAT i CIT/PIT - w świetle zmian od 1 stycznia 2019 r. 34/22

Zakup towaru za symboliczną kwotę - podatki i ewidencja księgowa u nabywcy 20/16

Zakup usługi noclegowej - rozliczenie podatkowe i ujęcie księgowe 12/15

Zakup usług niematerialnych - rozliczenie podatkowe i ewidencja księgowa 18/11

Zakup wierzytelności - VAT, CIT i PIT - od 1 stycznia 2019 r. 36/27

Zakup wierzytelności - podatki i ewidencja księgowa 27/14

Zakupy dokonane przed podziałem spółki z o.o. - wybrane zagadnienia 31/12

Zakupy na potrzeby sekretariatu - podatki i ewidencja księgowa 28/13

Zaliczka na poczet zakupu od kontrahenta unijnego - podatki i ewidencja księgowa 7/15

Zaliczki/przedpłaty - podatki i ewidencja księgowa u wpłacającego 14/15

Zaliczki na podatek dochodowy oraz VAT - formy opłacania w 2018 r. 5/11

Zapłata za towar/usługę dokonana on-line - podatki i ewidencja księgowa 22/12

4. Podatek VAT
Aktualizacja VAT-26 w przypadku sprzedaży samochodu 14/35

Archiwizowanie faktur wyłącznie w formacie cyfrowym a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS 35/32

Badania z zakresu medycyny pracy a zwolnienie z VAT 24/27

Blokada kont firmowych w ramach STIR - od 30 kwietnia 2018 r. 13/28

Błędna ilość/cena towaru na fakturze a VAT i JPK_VAT 14/30

Błędne opodatkowanie usługi budowlanej objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia 5/29

Brak dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego kraju UE a WDT 2/36

Brak na fakturze jej daty wystawienia - skutki w VAT 14/37

Brak umowy ramowej z dostawcą elektroniki a odwrotne obciążenie VAT - interpretacja KIS 4/29

Centralny Rejestr Faktur oraz planowane zmiany w zakresie JPK_VAT 1/21

Czy MF zwolni z VAT opłatę recyklingową od lekkich toreb z tworzywa sztucznego? 7/23

Czy lista towarów objętych obniżoną stawką VAT zostanie zmniejszona? - wyjaśnienie MF 20/23

Czy mechanizm podzielonej płatności będzie można stosować wybiórczo? 18/32

Czy można wystawić dwie faktury do jednego paragonu fiskalnego? 5/25

Czy można zachęcać kontrahenta, aby nie stosował mechanizmu podzielonej płatności w VAT? 4/27

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227854,wydatki-na-uslugi-gastronomiczne-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227854,wydatki-na-uslugi-gastronomiczne-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227854,wydatki-na-uslugi-gastronomiczne-aspekt-podatkowy-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222906,wydatki-na-wyposazenie-pomieszczenia-socjalnego-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222906,wydatki-na-wyposazenie-pomieszczenia-socjalnego-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222906,wydatki-na-wyposazenie-pomieszczenia-socjalnego-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223289,wynagrodzenia-pracownikow-za-grudzien-2017-r-wyplacone.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223289,wynagrodzenia-pracownikow-za-grudzien-2017-r-wyplacone.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223289,wynagrodzenia-pracownikow-za-grudzien-2017-r-wyplacone.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228651,zakup-kasy-fiskalnej-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228651,zakup-kasy-fiskalnej-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228651,zakup-kasy-fiskalnej-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234316,zakup-opon-kol-zimowych-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234316,zakup-opon-kol-zimowych-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234316,zakup-opon-kol-zimowych-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235169,zakup-samochodu-osobowego-i-koszty-jego-uzywania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235169,zakup-samochodu-osobowego-i-koszty-jego-uzywania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235169,zakup-samochodu-osobowego-i-koszty-jego-uzywania-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230099,zakup-towaru-za-symboliczna-kwote-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230099,zakup-towaru-za-symboliczna-kwote-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230099,zakup-towaru-za-symboliczna-kwote-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227140,zakup-uslugi-noclegowej-rozliczenie-podatkowe-i-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227140,zakup-uslugi-noclegowej-rozliczenie-podatkowe-i-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227140,zakup-uslugi-noclegowej-rozliczenie-podatkowe-i-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229460,zakup-uslug-niematerialnych-rozliczenie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229460,zakup-uslug-niematerialnych-rozliczenie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229460,zakup-uslug-niematerialnych-rozliczenie-podatkowe-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235981,zakup-wierzytelnosci-vat-cit-i-pit-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235981,zakup-wierzytelnosci-vat-cit-i-pit-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235981,zakup-wierzytelnosci-vat-cit-i-pit-od-1-stycznia-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232496,zakup-wierzytelnosci-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232496,zakup-wierzytelnosci-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232496,zakup-wierzytelnosci-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234017,zakupy-dokonane-przed-podzialem-spolki-z-oo-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234017,zakupy-dokonane-przed-podzialem-spolki-z-oo-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234017,zakupy-dokonane-przed-podzialem-spolki-z-oo-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232826,zakupy-na-potrzeby-sekretariatu-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232826,zakupy-na-potrzeby-sekretariatu-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232826,zakupy-na-potrzeby-sekretariatu-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225092,zaliczka-na-poczet-zakupu-od-kontrahenta-unijnego-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225092,zaliczka-na-poczet-zakupu-od-kontrahenta-unijnego-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225092,zaliczka-na-poczet-zakupu-od-kontrahenta-unijnego-podatki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227850,zaliczkiprzedplaty-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227850,zaliczkiprzedplaty-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227850,zaliczkiprzedplaty-podatki-i-ewidencja-ksiegowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224435,zaliczki-na-podatek-dochodowy-oraz-vat-formy-oplacania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224435,zaliczki-na-podatek-dochodowy-oraz-vat-formy-oplacania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224435,zaliczki-na-podatek-dochodowy-oraz-vat-formy-oplacania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230687,zaplata-za-towarusluge-dokonana-on-line-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230687,zaplata-za-towarusluge-dokonana-on-line-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230687,zaplata-za-towarusluge-dokonana-on-line-podatki-i-ewidencja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227867,aktualizacja-vat-26-w-przypadku-sprzedazy-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227867,aktualizacja-vat-26-w-przypadku-sprzedazy-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227867,aktualizacja-vat-26-w-przypadku-sprzedazy-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235493,archiwizowanie-faktur-wylacznie-w-formacie-cyfrowym-a-prawo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235493,archiwizowanie-faktur-wylacznie-w-formacie-cyfrowym-a-prawo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235493,archiwizowanie-faktur-wylacznie-w-formacie-cyfrowym-a-prawo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231443,badania-z-zakresu-medycyny-pracy-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231443,badania-z-zakresu-medycyny-pracy-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231443,badania-z-zakresu-medycyny-pracy-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227441,blokada-kont-firmowych-w-ramach-stir-od-30-kwietnia-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227441,blokada-kont-firmowych-w-ramach-stir-od-30-kwietnia-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227441,blokada-kont-firmowych-w-ramach-stir-od-30-kwietnia-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227863,bledna-ilosccena-towaru-na-fakturze-a-vat-i-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227863,bledna-ilosccena-towaru-na-fakturze-a-vat-i-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227863,bledna-ilosccena-towaru-na-fakturze-a-vat-i-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224452,bledne-opodatkowanie-uslugi-budowlanej-objetej-mechanizmem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224452,bledne-opodatkowanie-uslugi-budowlanej-objetej-mechanizmem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224452,bledne-opodatkowanie-uslugi-budowlanej-objetej-mechanizmem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223303,brak-dokumentow-potwierdzajacych-wywoz-towarow-do-innego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223303,brak-dokumentow-potwierdzajacych-wywoz-towarow-do-innego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223303,brak-dokumentow-potwierdzajacych-wywoz-towarow-do-innego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227869,brak-na-fakturze-jej-daty-wystawienia-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227869,brak-na-fakturze-jej-daty-wystawienia-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227869,brak-na-fakturze-jej-daty-wystawienia-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224148,brak-umowy-ramowej-z-dostawca-elektroniki-a-odwrotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224148,brak-umowy-ramowej-z-dostawca-elektroniki-a-odwrotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224148,brak-umowy-ramowej-z-dostawca-elektroniki-a-odwrotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222915,centralny-rejestr-faktur-oraz-planowane-zmiany-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222915,centralny-rejestr-faktur-oraz-planowane-zmiany-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222915,centralny-rejestr-faktur-oraz-planowane-zmiany-w-zakresie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225099,czy-mf-zwolni-z-vat-oplate-recyklingowa-od-lekkich-toreb.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225099,czy-mf-zwolni-z-vat-oplate-recyklingowa-od-lekkich-toreb.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225099,czy-mf-zwolni-z-vat-oplate-recyklingowa-od-lekkich-toreb.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230104,czy-lista-towarow-objetych-obnizona-stawka-vat-zostanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230104,czy-lista-towarow-objetych-obnizona-stawka-vat-zostanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230104,czy-lista-towarow-objetych-obnizona-stawka-vat-zostanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229477,czy-mechanizm-podzielonej-platnosci-bedzie-mozna-stosowac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229477,czy-mechanizm-podzielonej-platnosci-bedzie-mozna-stosowac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229477,czy-mechanizm-podzielonej-platnosci-bedzie-mozna-stosowac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224447,czy-mozna-wystawic-dwie-faktury-do-jednego-paragonu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224447,czy-mozna-wystawic-dwie-faktury-do-jednego-paragonu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224447,czy-mozna-wystawic-dwie-faktury-do-jednego-paragonu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224145,czy-mozna-zachecac-kontrahenta-aby-nie-stosowal-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224145,czy-mozna-zachecac-kontrahenta-aby-nie-stosowal-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224145,czy-mozna-zachecac-kontrahenta-aby-nie-stosowal-mechanizmu.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 13 z 50

Czy na fakturze można podawać stawkę VAT zbiorczo? 4/33

Czy na fakturze trzeba podawać cenę jednostkową netto towaru? 32/33

Czy podatnik zwolniony z VAT musi w 2018 r. prowadzić ewidencję VAT w formie elektronicznej? 5/24

Czy stawki VAT zostaną obniżone? - stanowisko Ministerstwa Finansów 10/24

Czy termin zwrotu VAT w branży budowlanej zostanie skrócony? 14/29

Czy transakcje barterowe podlegają opodatkowaniu VAT? 17/26

Czy transakcje między małżonkami podlegają opodatkowaniu VAT? 27/27

Czy usługa montażu towarów podlega opodatkowaniu według odwrotnego obciążenia? 15/30

Czy w 2018 r. można wystawiać faktury ręcznie? 3/32

Czy wystawianie faktur zaliczkowych jest obowiązkowe? 2/34

Czy zostaną zlikwidowane faktury papierowe? 16/23

Dane na fakturze, gdy kontrahent zagraniczny jest w Polsce zarejestrowany na potrzeby VAT 26/30

Darowizna nieruchomości kupionej w ramach czynności zwolnionej z VAT - wyrok NSA 33/24

Darowizna sprzętu komputerowego a VAT 9/25

Dodatkowa usługa realizowana w ramach sprzedaży promocyjnej a VAT - wyrok NSA 18/25

Dokonanie dostawy towaru na rzecz innego podmiotu niż na to wskazuje faktura a stawka VAT dla WDT - wyrok WSA 36/30

Dokumentowanie usług świadczonych na rzecz samego siebie 11/23

Dokumenty potwierdzające WDT na potrzeby zastosowania stawki VAT 0% 28/31

Dokumenty potwierdzające eksport towarów - wyjaśnienie MF 8/25

Dopłaty do biletów ulgowych - rozliczenie VAT i PIT 8/35

Dostawa towarów związanych z opieką nad osobami starszymi - prawo do zastosowania zwolnienia z VAT 29/32

Działalność indywidualna i w formie spółki cywilnej a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS 33/26

Eksport może wystąpić także po długotrwałym magazynowaniu towaru w innym kraju UE - wyrok WSA 3/30

Faktura elektroniczna - sposób przesyłania 31/23

Faktura korygująca "in plus" - moment rozliczenia VAT przez sprzedawcę - interpretacja KIS 24/19

Faktura wystawiona na błędny podmiot - skutki w VAT 32/20

Faktury rozliczeniowe za media 6/30

Informacja na fakturze o odwrotnym obciążeniu, gdy nabywcą jest kontrahent zagraniczny 5/26

JPK_VAT a sprzedaż towarów używanych 19/28

JPK_VAT - wybrane problemy 26/26

Jaki adres na fakturze ma podawać przedsiębiorca? 18/27

Jakie daty wykazuje się obowiązkowo w JPK_VAT? 25/22

Jaki sprzęt komputerowy podlega opodatkowaniu 0% stawką VAT? 18/28

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224151,czy-na-fakturze-mozna-podawac-stawke-vat-zbiorczo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224151,czy-na-fakturze-mozna-podawac-stawke-vat-zbiorczo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224151,czy-na-fakturze-mozna-podawac-stawke-vat-zbiorczo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234335,czy-na-fakturze-trzeba-podawac-cene-jednostkowa-netto-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234335,czy-na-fakturze-trzeba-podawac-cene-jednostkowa-netto-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234335,czy-na-fakturze-trzeba-podawac-cene-jednostkowa-netto-towaru.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224446,czy-podatnik-zwolniony-z-vat-musi-w-2018-r-prowadzic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224446,czy-podatnik-zwolniony-z-vat-musi-w-2018-r-prowadzic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224446,czy-podatnik-zwolniony-z-vat-musi-w-2018-r-prowadzic.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226287,czy-stawki-vat-zostana-obnizone-stanowisko-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226287,czy-stawki-vat-zostana-obnizone-stanowisko-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226287,czy-stawki-vat-zostana-obnizone-stanowisko-ministerstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227861,czy-termin-zwrotu-vat-w-branzy-budowlanej-zostanie-skrocony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227861,czy-termin-zwrotu-vat-w-branzy-budowlanej-zostanie-skrocony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227861,czy-termin-zwrotu-vat-w-branzy-budowlanej-zostanie-skrocony.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229022,czy-transakcje-barterowe-podlegaja-opodatkowaniu-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229022,czy-transakcje-barterowe-podlegaja-opodatkowaniu-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229022,czy-transakcje-barterowe-podlegaja-opodatkowaniu-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232506,czy-transakcje-miedzy-malzonkami-podlegaja-opodatkowaniu-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232506,czy-transakcje-miedzy-malzonkami-podlegaja-opodatkowaniu-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232506,czy-transakcje-miedzy-malzonkami-podlegaja-opodatkowaniu-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228344,czy-usluga-montazu-towarow-podlega-opodatkowaniu-wedlug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228344,czy-usluga-montazu-towarow-podlega-opodatkowaniu-wedlug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228344,czy-usluga-montazu-towarow-podlega-opodatkowaniu-wedlug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223710,czy-w-2018-r-mozna-wystawiac-faktury-recznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223710,czy-w-2018-r-mozna-wystawiac-faktury-recznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223710,czy-w-2018-r-mozna-wystawiac-faktury-recznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223302,czy-wystawianie-faktur-zaliczkowych-jest-obowiazkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223302,czy-wystawianie-faktur-zaliczkowych-jest-obowiazkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223302,czy-wystawianie-faktur-zaliczkowych-jest-obowiazkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228657,czy-zostana-zlikwidowane-faktury-papierowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228657,czy-zostana-zlikwidowane-faktury-papierowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228657,czy-zostana-zlikwidowane-faktury-papierowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232123,dane-na-fakturze-gdy-kontrahent-zagraniczny-jest-w-polsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232123,dane-na-fakturze-gdy-kontrahent-zagraniczny-jest-w-polsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232123,dane-na-fakturze-gdy-kontrahent-zagraniczny-jest-w-polsce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234815,darowizna-nieruchomosci-kupionej-w-ramach-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234815,darowizna-nieruchomosci-kupionej-w-ramach-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234815,darowizna-nieruchomosci-kupionej-w-ramach-czynnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226031,darowizna-sprzetu-komputerowego-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226031,darowizna-sprzetu-komputerowego-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226031,darowizna-sprzetu-komputerowego-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229470,dodatkowa-usluga-realizowana-w-ramach-sprzedazy-promocyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229470,dodatkowa-usluga-realizowana-w-ramach-sprzedazy-promocyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229470,dodatkowa-usluga-realizowana-w-ramach-sprzedazy-promocyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235986,dokonanie-dostawy-towaru-na-rzecz-innego-podmiotu-niz-na-to.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235986,dokonanie-dostawy-towaru-na-rzecz-innego-podmiotu-niz-na-to.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235986,dokonanie-dostawy-towaru-na-rzecz-innego-podmiotu-niz-na-to.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226685,dokumentowanie-uslug-swiadczonych-na-rzecz-samego-siebie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226685,dokumentowanie-uslug-swiadczonych-na-rzecz-samego-siebie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226685,dokumentowanie-uslug-swiadczonych-na-rzecz-samego-siebie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232844,dokumenty-potwierdzajace-wdt-na-potrzeby-zastosowania-stawki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232844,dokumenty-potwierdzajace-wdt-na-potrzeby-zastosowania-stawki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232844,dokumenty-potwierdzajace-wdt-na-potrzeby-zastosowania-stawki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225541,dokumenty-potwierdzajace-eksport-towarow-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225541,dokumenty-potwierdzajace-eksport-towarow-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225541,dokumenty-potwierdzajace-eksport-towarow-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225548,doplaty-do-biletow-ulgowych-rozliczenie-vat-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225548,doplaty-do-biletow-ulgowych-rozliczenie-vat-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225548,doplaty-do-biletow-ulgowych-rozliczenie-vat-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233229,dostawa-towarow-zwiazanych-z-opieka-nad-osobami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233229,dostawa-towarow-zwiazanych-z-opieka-nad-osobami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233229,dostawa-towarow-zwiazanych-z-opieka-nad-osobami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234816,dzialalnosc-indywidualna-i-w-formie-spolki-cywilnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234816,dzialalnosc-indywidualna-i-w-formie-spolki-cywilnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234816,dzialalnosc-indywidualna-i-w-formie-spolki-cywilnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223708,eksport-moze-wystapic-takze-po-dlugotrwalym-magazynowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223708,eksport-moze-wystapic-takze-po-dlugotrwalym-magazynowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223708,eksport-moze-wystapic-takze-po-dlugotrwalym-magazynowaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234026,faktura-elektroniczna-sposob-przesylania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234026,faktura-elektroniczna-sposob-przesylania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234026,faktura-elektroniczna-sposob-przesylania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231437,faktura-korygujaca-in-plus-moment-rozliczenia-vat-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231437,faktura-korygujaca-in-plus-moment-rozliczenia-vat-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231437,faktura-korygujaca-in-plus-moment-rozliczenia-vat-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234323,faktura-wystawiona-na-bledny-podmiot-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234323,faktura-wystawiona-na-bledny-podmiot-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234323,faktura-wystawiona-na-bledny-podmiot-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224805,faktury-rozliczeniowe-za-media.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224805,faktury-rozliczeniowe-za-media.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224805,faktury-rozliczeniowe-za-media.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224448,informacja-na-fakturze-o-odwrotnym-obciazeniu-gdy-nabywca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224448,informacja-na-fakturze-o-odwrotnym-obciazeniu-gdy-nabywca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224448,informacja-na-fakturze-o-odwrotnym-obciazeniu-gdy-nabywca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229786,jpkvat-a-sprzedaz-towarow-uzywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229786,jpkvat-a-sprzedaz-towarow-uzywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229786,jpkvat-a-sprzedaz-towarow-uzywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232120,jpkvat-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232120,jpkvat-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232120,jpkvat-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229472,jaki-adres-na-fakturze-ma-podawac-przedsiebiorca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229472,jaki-adres-na-fakturze-ma-podawac-przedsiebiorca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229472,jaki-adres-na-fakturze-ma-podawac-przedsiebiorca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231782,jakie-daty-wykazuje-sie-obowiazkowo-w-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231782,jakie-daty-wykazuje-sie-obowiazkowo-w-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231782,jakie-daty-wykazuje-sie-obowiazkowo-w-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229474,jaki-sprzet-komputerowy-podlega-opodatkowaniu-0-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229474,jaki-sprzet-komputerowy-podlega-opodatkowaniu-0-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229474,jaki-sprzet-komputerowy-podlega-opodatkowaniu-0-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 14 z 50

Jak należy rozumieć świadczenia o charakterze ciągłym? - kolejny korzystny wyrok NSA 10/25

Jak odzyskać podatek zapłacony w innym kraju UE? 6/33

Jak skorygować fakturę, w której należność wyrażono w błędnej walucie? 10/33

Kary umowne a VAT - wyrok NSA 26/23

Kasy online obowiązkowe dla niektórych branż - w świetle planowanych zmian 33/27

Kiedy do odliczania VAT można stosować szacunkowy wskaźnik proporcji? 16/33

Kiedy możliwe jest odliczenie VAT od zakupu usługi gastronomicznej? 34/35

Kiedy trzeba korygować JPK_VAT? 25/22

Konsekwencje mechanizmu podzielonej płatności - wyjaśnienie MF 29/22

Kontrowersje dotyczące podmiotowego zwolnienia z kas fiskalnych w świetle interpretacji KIS 19/26

Kontynuacja działalności spółki przez byłego wspólnika a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS 5/23

Korekta deklaracji w celu odliczenia VAT 14/36

Korygowanie faktur zaliczkowych, na których nie podano terminu zapłaty 29/30

Kradzież samochodu i wypłata odszkodowania przez ubezpieczyciela a VAT 6/29

Kradzież towaru w transporcie dokonywanym przez przewoźnika (kuriera) a VAT 17/28

Likwidacja działalności i najem prywatny w świetle VAT 20/31

Likwidacja działalności - obowiązki w zakresie VAT 32/31

Limit zwolnienia z VAT, gdy podatnik dokonuje sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju 34/38

Limit zwolnienia z VAT, gdy podatnik sprzedaje towary w innych krajach UE - w świetle wyroku NSA 24/20

MF zapowiada wydanie interpretacji ogólnej w sprawie opodatkowania VAT sprzedaży gruntów rolnych 1/27

Mechanizm odwrotnego obciążenia usług budowlanych a formalne braki rejestracyjne dla celów VAT 30/30

Mechanizm podzielonej płatności, gdy kontrahent nie posiada rachunku VAT 25/23

Mechanizm podzielonej płatności - czy będzie istniał obowiązek posiadania rachunku w banku/SKOK-u? 15/29

Mechanizm podzielonej płatności - czy trzeba umieszczać numer rachunku VAT na fakturach? 19/27

Mechanizm podzielonej płatności - jakie są jego korzyści? 20/28

Mechanizm podzielonej płatności - obowiązki informacyjne przedsiębiorców oraz zapłata zaliczki 17/25

Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. - wybrane zagadnienia 14/27

Mechanizm podzielonej płatności od lipca 2018 r. - zasady zwrotu VAT w terminie 25 dni 11/21

Mechanizm podzielonej płatności u nabywcy zwolnionego z VAT 33/29

Mechanizm podzielonej płatności - wybrane problemy 32/30

Mechanizm podzielonej płatności - wybrane zagadnienia 16/27

Mechanizm podzielonej płatności - wybrane zagadnienia 23/34

Mechanizm podzielonej płatności - zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT 36/35

Metodyka należytej staranności w VAT w świetle wyjaśnień MF 15/20

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226288,jak-nalezy-rozumiec-swiadczenia-o-charakterze-ciaglym-kolejny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226288,jak-nalezy-rozumiec-swiadczenia-o-charakterze-ciaglym-kolejny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226288,jak-nalezy-rozumiec-swiadczenia-o-charakterze-ciaglym-kolejny.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224808,jak-odzyskac-podatek-zaplacony-w-innym-kraju-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224808,jak-odzyskac-podatek-zaplacony-w-innym-kraju-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224808,jak-odzyskac-podatek-zaplacony-w-innym-kraju-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226293,jak-skorygowac-fakture-w-ktorej-naleznosc-wyrazono-w-blednej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226293,jak-skorygowac-fakture-w-ktorej-naleznosc-wyrazono-w-blednej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226293,jak-skorygowac-fakture-w-ktorej-naleznosc-wyrazono-w-blednej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232117,kary-umowne-a-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232117,kary-umowne-a-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232117,kary-umowne-a-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234818,kasy-online-obowiazkowe-dla-niektorych-branz-w-swietle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234818,kasy-online-obowiazkowe-dla-niektorych-branz-w-swietle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234818,kasy-online-obowiazkowe-dla-niektorych-branz-w-swietle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228668,kiedy-do-odliczania-vat-mozna-stosowac-szacunkowy-wskaznik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228668,kiedy-do-odliczania-vat-mozna-stosowac-szacunkowy-wskaznik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228668,kiedy-do-odliczania-vat-mozna-stosowac-szacunkowy-wskaznik.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235182,kiedy-mozliwe-jest-odliczenie-vat-od-zakupu-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235182,kiedy-mozliwe-jest-odliczenie-vat-od-zakupu-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235182,kiedy-mozliwe-jest-odliczenie-vat-od-zakupu-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231783,kiedy-trzeba-korygowac-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231783,kiedy-trzeba-korygowac-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231783,kiedy-trzeba-korygowac-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233222,konsekwencje-mechanizmu-podzielonej-platnosci-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233222,konsekwencje-mechanizmu-podzielonej-platnosci-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233222,konsekwencje-mechanizmu-podzielonej-platnosci-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229783,kontrowersje-dotyczace-podmiotowego-zwolnienia-z-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229783,kontrowersje-dotyczace-podmiotowego-zwolnienia-z-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229783,kontrowersje-dotyczace-podmiotowego-zwolnienia-z-kas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224444,kontynuacja-dzialalnosci-spolki-przez-bylego-wspolnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224444,kontynuacja-dzialalnosci-spolki-przez-bylego-wspolnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224444,kontynuacja-dzialalnosci-spolki-przez-bylego-wspolnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227868,korekta-deklaracji-w-celu-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227868,korekta-deklaracji-w-celu-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227868,korekta-deklaracji-w-celu-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233227,korygowanie-faktur-zaliczkowych-na-ktorych-nie-podano-terminu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233227,korygowanie-faktur-zaliczkowych-na-ktorych-nie-podano-terminu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233227,korygowanie-faktur-zaliczkowych-na-ktorych-nie-podano-terminu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224804,kradziez-samochodu-i-wyplata-odszkodowania-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224804,kradziez-samochodu-i-wyplata-odszkodowania-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224804,kradziez-samochodu-i-wyplata-odszkodowania-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229023,kradziez-towaru-w-transporcie-dokonywanym-przez-przewoznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229023,kradziez-towaru-w-transporcie-dokonywanym-przez-przewoznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229023,kradziez-towaru-w-transporcie-dokonywanym-przez-przewoznika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230109,likwidacja-dzialalnosci-i-najem-prywatny-w-swietle-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230109,likwidacja-dzialalnosci-i-najem-prywatny-w-swietle-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230109,likwidacja-dzialalnosci-i-najem-prywatny-w-swietle-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234333,likwidacja-dzialalnosci-obowiazki-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234333,likwidacja-dzialalnosci-obowiazki-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234333,likwidacja-dzialalnosci-obowiazki-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235184,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-dokonuje-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235184,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-dokonuje-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235184,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-dokonuje-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231438,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-sprzedaje-towary-w-innych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231438,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-sprzedaje-towary-w-innych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231438,limit-zwolnienia-z-vat-gdy-podatnik-sprzedaje-towary-w-innych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222919,mf-zapowiada-wydanie-interpretacji-ogolnej-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222919,mf-zapowiada-wydanie-interpretacji-ogolnej-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222919,mf-zapowiada-wydanie-interpretacji-ogolnej-w-sprawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233633,mechanizm-odwrotnego-obciazenia-uslug-budowlanych-a-formalne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233633,mechanizm-odwrotnego-obciazenia-uslug-budowlanych-a-formalne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233633,mechanizm-odwrotnego-obciazenia-uslug-budowlanych-a-formalne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231786,mechanizm-podzielonej-platnosci-gdy-kontrahent-nie-posiada.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231786,mechanizm-podzielonej-platnosci-gdy-kontrahent-nie-posiada.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231786,mechanizm-podzielonej-platnosci-gdy-kontrahent-nie-posiada.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228343,mechanizm-podzielonej-platnosci-czy-bedzie-istnial-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228343,mechanizm-podzielonej-platnosci-czy-bedzie-istnial-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228343,mechanizm-podzielonej-platnosci-czy-bedzie-istnial-obowiazek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229785,mechanizm-podzielonej-platnosci-czy-trzeba-umieszczac-numer.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229785,mechanizm-podzielonej-platnosci-czy-trzeba-umieszczac-numer.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229785,mechanizm-podzielonej-platnosci-czy-trzeba-umieszczac-numer.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230108,mechanizm-podzielonej-platnosci-jakie-sa-jego-korzysci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230108,mechanizm-podzielonej-platnosci-jakie-sa-jego-korzysci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230108,mechanizm-podzielonej-platnosci-jakie-sa-jego-korzysci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229021,mechanizm-podzielonej-platnosci-obowiazki-informacyjne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229021,mechanizm-podzielonej-platnosci-obowiazki-informacyjne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229021,mechanizm-podzielonej-platnosci-obowiazki-informacyjne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227860,mechanizm-podzielonej-platnosci-od-1-lipca-2018-r-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227860,mechanizm-podzielonej-platnosci-od-1-lipca-2018-r-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227860,mechanizm-podzielonej-platnosci-od-1-lipca-2018-r-wybrane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226683,mechanizm-podzielonej-platnosci-od-lipca-2018-r-zasady-zwrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226683,mechanizm-podzielonej-platnosci-od-lipca-2018-r-zasady-zwrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226683,mechanizm-podzielonej-platnosci-od-lipca-2018-r-zasady-zwrotu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234819,mechanizm-podzielonej-platnosci-u-nabywcy-zwolnionego-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234819,mechanizm-podzielonej-platnosci-u-nabywcy-zwolnionego-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234819,mechanizm-podzielonej-platnosci-u-nabywcy-zwolnionego-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234332,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234332,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234332,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228662,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228662,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228662,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231060,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231060,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231060,mechanizm-podzielonej-platnosci-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235991,mechanizm-podzielonej-platnosci-zgoda-na-przekazanie-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235991,mechanizm-podzielonej-platnosci-zgoda-na-przekazanie-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235991,mechanizm-podzielonej-platnosci-zgoda-na-przekazanie-srodkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228336,metodyka-nalezytej-starannosci-w-vat-w-swietle-wyjasnien-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228336,metodyka-nalezytej-starannosci-w-vat-w-swietle-wyjasnien-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228336,metodyka-nalezytej-starannosci-w-vat-w-swietle-wyjasnien-mf.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 15 z 50

Miejsce opodatkowania sprzedaży towaru konsumentowi z innego kraju UE 26/31

Moment wykonania usługi budowlanej a protokół odbioru prac 1/28

Montaż stałej zabudowy meblowej - stawka VAT 20/33

Możliwość zmniejszenia zobowiązania VAT - wybrane zagadnienia 35/33

Można anulować fakturę zwróconą przez kontrahenta, gdy do transakcji nie doszło - interpretacja KIS 25/20

Nabycie usługi opodatkowanej w innym kraju UE - rozliczenie VAT po zamknięciu zagranicznego oddziału 18/28

Najem środka transportu od kontrahenta unijnego - rozliczenie VAT 3/35

Następca prawny podatnika a obowiązek sporządzenia spisu z natury i wykazania VAT należnego 27/31

Nie będzie trzeba zamieszczać NIP nabywcy (podatnika) na paragonie fiskalnym 2/29

Nieodpłatne przekazanie towarów - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej 25/25

Nieodpłatne przekazanie towarów - opodatkowanie VAT i ewidencjonowanie w kasie fiskalnej 36/36

Nieodpłatne przekazanie towaru nie zawsze jest opodatkowane VAT - interpretacja KIS 2/30

Nieprawidłowa data dokonania dostawy towaru na fakturze a prawo do odliczenia VAT 35/36

Nieskładanie przez podatnika deklaracji VAT a odliczenie podatku - wyrok TSUE 17/23

Obcojęzyczne oznaczenia na fakturach 4/34

Obowiązek wystawienia duplikatu faktury 27/32

Obowiązkowy MPP dla branż objętych obecnie odwrotnym obciążeniem 21/29

Odliczanie VAT, gdy faktura została wystawiona na dane wspólnika spółki 10/31

Odliczanie VAT od wydatków na samochód, dla którego przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne 32/25

Odliczanie VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją na potrzeby VAT 8/33

Odliczanie VAT z faktur wystawionych przez podmioty niezarejestrowane na potrzeby VAT 13/22

Odliczanie VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta niezarejestrowanego dla celów VAT - wyrok NSA 14/25

Odliczanie VAT z faktur za naprawę samochodu uregulowanych przez ubezpieczyciela 6/29

Odliczenie VAT, gdy zakres wykonanych prac jest kwestionowany - interpretacja KIS 11/19

Odliczenie VAT poprzez korektę deklaracji 23/37

Odliczenie VAT z duplikatu faktury 18/34

Odliczenie VAT z faktury otrzymanej elektronicznie i papierowo 25/24

Odsprzedaż mediów a limit zwolnienia z VAT - wyrok WSA 2/32

Odwrotne obciążenie usług budowlanych, gdy klient zamawia usługi dodatkowe 10/29

Opłata parkingowa a VAT 6/34

Opłata za brak biletu parkingowego a VAT 29/31

Opłata za stoisko targowe w kraju trzecim a VAT 12/33

Opłata za zerwanie umowy a VAT - opinia rzecznika TSUE 21/23

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232125,miejsce-opodatkowania-sprzedazy-towaru-konsumentowi-z-innego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232125,miejsce-opodatkowania-sprzedazy-towaru-konsumentowi-z-innego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232125,miejsce-opodatkowania-sprzedazy-towaru-konsumentowi-z-innego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222921,moment-wykonania-uslugi-budowlanej-a-protokol-odbioru-prac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222921,moment-wykonania-uslugi-budowlanej-a-protokol-odbioru-prac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222921,moment-wykonania-uslugi-budowlanej-a-protokol-odbioru-prac.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230110,montaz-stalej-zabudowy-meblowej-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230110,montaz-stalej-zabudowy-meblowej-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230110,montaz-stalej-zabudowy-meblowej-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235499,mozliwosc-zmniejszenia-zobowiazania-vat-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235499,mozliwosc-zmniejszenia-zobowiazania-vat-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235499,mozliwosc-zmniejszenia-zobowiazania-vat-wybrane-zagadnienia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231780,mozna-anulowac-fakture-zwrocona-przez-kontrahenta-gdy-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231780,mozna-anulowac-fakture-zwrocona-przez-kontrahenta-gdy-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231780,mozna-anulowac-fakture-zwrocona-przez-kontrahenta-gdy-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229473,nabycie-uslugi-opodatkowanej-w-innym-kraju-ue-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229473,nabycie-uslugi-opodatkowanej-w-innym-kraju-ue-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229473,nabycie-uslugi-opodatkowanej-w-innym-kraju-ue-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223712,najem-srodka-transportu-od-kontrahenta-unijnego-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223712,najem-srodka-transportu-od-kontrahenta-unijnego-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223712,najem-srodka-transportu-od-kontrahenta-unijnego-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232508,nastepca-prawny-podatnika-a-obowiazek-sporzadzenia-spisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232508,nastepca-prawny-podatnika-a-obowiazek-sporzadzenia-spisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232508,nastepca-prawny-podatnika-a-obowiazek-sporzadzenia-spisu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223298,nie-bedzie-trzeba-zamieszczac-nip-nabywcy-podatnika-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223298,nie-bedzie-trzeba-zamieszczac-nip-nabywcy-podatnika-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223298,nie-bedzie-trzeba-zamieszczac-nip-nabywcy-podatnika-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231788,nieodplatne-przekazanie-towarow-ewidencjonowanie-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231788,nieodplatne-przekazanie-towarow-ewidencjonowanie-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231788,nieodplatne-przekazanie-towarow-ewidencjonowanie-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235992,nieodplatne-przekazanie-towarow-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235992,nieodplatne-przekazanie-towarow-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235992,nieodplatne-przekazanie-towarow-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223299,nieodplatne-przekazanie-towaru-nie-zawsze-jest-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223299,nieodplatne-przekazanie-towaru-nie-zawsze-jest-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223299,nieodplatne-przekazanie-towaru-nie-zawsze-jest-opodatkowane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235500,nieprawidlowa-data-dokonania-dostawy-towaru-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235500,nieprawidlowa-data-dokonania-dostawy-towaru-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235500,nieprawidlowa-data-dokonania-dostawy-towaru-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229019,nieskladanie-przez-podatnika-deklaracji-vat-a-odliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229019,nieskladanie-przez-podatnika-deklaracji-vat-a-odliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229019,nieskladanie-przez-podatnika-deklaracji-vat-a-odliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224153,obcojezyczne-oznaczenia-na-fakturach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224153,obcojezyczne-oznaczenia-na-fakturach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224153,obcojezyczne-oznaczenia-na-fakturach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232511,obowiazek-wystawienia-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232511,obowiazek-wystawienia-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232511,obowiazek-wystawienia-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230477,obowiazkowy-mpp-dla-branz-objetych-obecnie-odwrotnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230477,obowiazkowy-mpp-dla-branz-objetych-obecnie-odwrotnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230477,obowiazkowy-mpp-dla-branz-objetych-obecnie-odwrotnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226292,odliczanie-vat-gdy-faktura-zostala-wystawiona-na-dane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226292,odliczanie-vat-gdy-faktura-zostala-wystawiona-na-dane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226292,odliczanie-vat-gdy-faktura-zostala-wystawiona-na-dane.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234328,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-dla-ktorego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234328,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-dla-ktorego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234328,odliczanie-vat-od-wydatkow-na-samochod-dla-ktorego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225546,odliczanie-vat-od-zakupow-dokonanych-przed-rejestracja-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225546,odliczanie-vat-od-zakupow-dokonanych-przed-rejestracja-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225546,odliczanie-vat-od-zakupow-dokonanych-przed-rejestracja-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227436,odliczanie-vat-z-faktur-wystawionych-przez-podmioty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227436,odliczanie-vat-z-faktur-wystawionych-przez-podmioty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227436,odliczanie-vat-z-faktur-wystawionych-przez-podmioty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227859,odliczanie-vat-z-faktury-wystawionej-przez-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227859,odliczanie-vat-z-faktury-wystawionej-przez-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227859,odliczanie-vat-z-faktury-wystawionej-przez-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224803,odliczanie-vat-z-faktur-za-naprawe-samochodu-uregulowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224803,odliczanie-vat-z-faktur-za-naprawe-samochodu-uregulowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224803,odliczanie-vat-z-faktur-za-naprawe-samochodu-uregulowanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226681,odliczenie-vat-gdy-zakres-wykonanych-prac-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226681,odliczenie-vat-gdy-zakres-wykonanych-prac-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226681,odliczenie-vat-gdy-zakres-wykonanych-prac-jest.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231066,odliczenie-vat-poprzez-korekte-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231066,odliczenie-vat-poprzez-korekte-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231066,odliczenie-vat-poprzez-korekte-deklaracji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229479,odliczenie-vat-z-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229479,odliczenie-vat-z-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229479,odliczenie-vat-z-duplikatu-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231787,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-elektronicznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231787,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-elektronicznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231787,odliczenie-vat-z-faktury-otrzymanej-elektronicznie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223300,odsprzedaz-mediow-a-limit-zwolnienia-z-vat-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223300,odsprzedaz-mediow-a-limit-zwolnienia-z-vat-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223300,odsprzedaz-mediow-a-limit-zwolnienia-z-vat-wyrok-wsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226291,odwrotne-obciazenie-uslug-budowlanych-gdy-klient-zamawia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226291,odwrotne-obciazenie-uslug-budowlanych-gdy-klient-zamawia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226291,odwrotne-obciazenie-uslug-budowlanych-gdy-klient-zamawia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224809,oplata-parkingowa-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224809,oplata-parkingowa-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224809,oplata-parkingowa-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233228,oplata-za-brak-biletu-parkingowego-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233228,oplata-za-brak-biletu-parkingowego-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233228,oplata-za-brak-biletu-parkingowego-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227156,oplata-za-stoisko-targowe-w-kraju-trzecim-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227156,oplata-za-stoisko-targowe-w-kraju-trzecim-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227156,oplata-za-stoisko-targowe-w-kraju-trzecim-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230473,oplata-za-zerwanie-umowy-a-vat-opinia-rzecznika-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230473,oplata-za-zerwanie-umowy-a-vat-opinia-rzecznika-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230473,oplata-za-zerwanie-umowy-a-vat-opinia-rzecznika-tsue.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 16 z 50

Opodatkowanie usługi budowlanej na zasadach ogólnych zamiast zastosowania odwrotnego obciążenia - skutki u nabywcy 36/38

Otrzymanie przez wierzyciela zapłaty po likwidacji działalności a ulga na złe długi 1/30

Parkowanie samochodu pod domem pracownika a prawo do pełnego odliczania VAT - kolejny korzystny wyrok NSA 7/21

Planowane zmiany dotyczące wystawiania faktur do sprzedaży paragonowej - wyjaśnienie MF 24/18

Podatnik zwolniony z VAT też niekiedy musi wystawiać faktury 33/31

Podmioty niebędące leczniczymi a zwolnienie z VAT 16/25

Podmiot zwolniony z VAT a odwrotne obciążenie usług budowlanych 2/38

Podstawa opodatkowania VAT przy sprzedaży na rzecz pracowników po preferencyjnej cenie - wyrok WSA 1/24

Pomyłka w kwocie VAT wpłaconej z zastosowaniem MPP 21/30

Pośrednictwo w sprzedaży usług kontrahenta zagranicznego 24/23

Pośrednictwo w świadczeniu usług elektronicznych - rozliczenie VAT 1/34

Powypadkowa naprawa auta - odliczenie VAT 26/27

Prawidłowe ustalenie stawki VAT - podmiot odpowiedzialny za klasyfikację PKWiU 30/27

Prawo do odliczenia VAT, gdy na zakup środka trwałego otrzymano dotację 6/35

Prawo do odliczenia VAT od usług noclegowych/hotelowych nabywanych dla klienta - interpretacja KIS 17/21

Prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonanych przed rejestracją na potrzeby VAT - interpretacja KIS 29/23

Prawo do odliczenia VAT od zakupu wyposażenia do samochodu 8/32

Prawo do ulgi na zakup kasy fiskalnej w przypadku zmiany formy prawnej działalności gospodarczej - wyrok NSA 21/26

Prawo do zwrotu VAT, gdy podatnik wykazał pierwotnie VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 13/29

Procedura VAT marża przy odsprzedaży usług noclegowych - wyrok NSA 30/24

Prowizja dla pośrednika z UE a import usług 21/33

Przedłużanie terminu zwrotu VAT przez organy podatkowe - odpowiedź na interpelację poselską 25/19

Przedłużanie terminu zwrotu VAT - wyjaśnienie MF 30/23

Przedłużenie gwarancji na sprzedawany towar a VAT 12/30

Przedłużenie terminu zwrotu VAT w związku z kontrolą podatkową - wyrok WSA 15/26

Przedłużenie terminu zwrotu VAT - wyrok 7 sędziów NSA 20/24

Przekazanie nieruchomości tytułem zapłaty za umorzenie akcji a VAT - wyrok TSUE 20/26

Przekazanie wspólnikowi majątku likwidacyjnego spółki kapitałowej a VAT - wyrok NSA 34/31

Przesłanki dochowania należytej staranności w transakcjach krajowych dla celów VAT 29/28

Przesunięcie terminu płatności wskazanego w fakturze a obowiązek korekty odliczonego VAT 24/22

Pułap obrotów uprawniający sprzedawcę do TAX-FREE - wyrok TSUE 9/18

Refakturowanie usługi budowlanej a mechanizm odwrotnego obciążenia 9/24

Refakturowanie usługi na rzecz kontrahenta z UE 34/37

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235993,opodatkowanie-uslugi-budowlanej-na-zasadach-ogolnych-zamiast.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235993,opodatkowanie-uslugi-budowlanej-na-zasadach-ogolnych-zamiast.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235993,opodatkowanie-uslugi-budowlanej-na-zasadach-ogolnych-zamiast.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222922,otrzymanie-przez-wierzyciela-zaplaty-po-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222922,otrzymanie-przez-wierzyciela-zaplaty-po-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222922,otrzymanie-przez-wierzyciela-zaplaty-po-likwidacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225097,parkowanie-samochodu-pod-domem-pracownika-a-prawo-do-pelnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225097,parkowanie-samochodu-pod-domem-pracownika-a-prawo-do-pelnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225097,parkowanie-samochodu-pod-domem-pracownika-a-prawo-do-pelnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231436,planowane-zmiany-dotyczace-wystawiania-faktur-do-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231436,planowane-zmiany-dotyczace-wystawiania-faktur-do-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231436,planowane-zmiany-dotyczace-wystawiania-faktur-do-sprzedazy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234822,podatnik-zwolniony-z-vat-tez-niekiedy-musi-wystawiac-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234822,podatnik-zwolniony-z-vat-tez-niekiedy-musi-wystawiac-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234822,podatnik-zwolniony-z-vat-tez-niekiedy-musi-wystawiac-faktury.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228659,podmioty-niebedace-leczniczymi-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228659,podmioty-niebedace-leczniczymi-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228659,podmioty-niebedace-leczniczymi-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223304,podmiot-zwolniony-z-vat-a-odwrotne-obciazenie-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223304,podmiot-zwolniony-z-vat-a-odwrotne-obciazenie-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223304,podmiot-zwolniony-z-vat-a-odwrotne-obciazenie-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222917,podstawa-opodatkowania-vat-przy-sprzedazy-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222917,podstawa-opodatkowania-vat-przy-sprzedazy-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222917,podstawa-opodatkowania-vat-przy-sprzedazy-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230478,pomylka-w-kwocie-vat-wplaconej-z-zastosowaniem-mpp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230478,pomylka-w-kwocie-vat-wplaconej-z-zastosowaniem-mpp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230478,pomylka-w-kwocie-vat-wplaconej-z-zastosowaniem-mpp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231441,posrednictwo-w-sprzedazy-uslug-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231441,posrednictwo-w-sprzedazy-uslug-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231441,posrednictwo-w-sprzedazy-uslug-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222924,posrednictwo-w-swiadczeniu-uslug-elektronicznych-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222924,posrednictwo-w-swiadczeniu-uslug-elektronicznych-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222924,posrednictwo-w-swiadczeniu-uslug-elektronicznych-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232121,powypadkowa-naprawa-auta-odliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232121,powypadkowa-naprawa-auta-odliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232121,powypadkowa-naprawa-auta-odliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233632,prawidlowe-ustalenie-stawki-vat-podmiot-odpowiedzialny-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233632,prawidlowe-ustalenie-stawki-vat-podmiot-odpowiedzialny-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233632,prawidlowe-ustalenie-stawki-vat-podmiot-odpowiedzialny-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224810,prawo-do-odliczenia-vat-gdy-na-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224810,prawo-do-odliczenia-vat-gdy-na-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224810,prawo-do-odliczenia-vat-gdy-na-zakup-srodka-trwalego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229018,prawo-do-odliczenia-vat-od-uslug-noclegowychhotelowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229018,prawo-do-odliczenia-vat-od-uslug-noclegowychhotelowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229018,prawo-do-odliczenia-vat-od-uslug-noclegowychhotelowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233223,prawo-do-odliczenia-vat-od-zakupow-dokonanych-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233223,prawo-do-odliczenia-vat-od-zakupow-dokonanych-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233223,prawo-do-odliczenia-vat-od-zakupow-dokonanych-przed.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225545,prawo-do-odliczenia-vat-od-zakupu-wyposazenia-do-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225545,prawo-do-odliczenia-vat-od-zakupu-wyposazenia-do-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225545,prawo-do-odliczenia-vat-od-zakupu-wyposazenia-do-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230474,prawo-do-ulgi-na-zakup-kasy-fiskalnej-w-przypadku-zmiany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230474,prawo-do-ulgi-na-zakup-kasy-fiskalnej-w-przypadku-zmiany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230474,prawo-do-ulgi-na-zakup-kasy-fiskalnej-w-przypadku-zmiany.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227442,prawo-do-zwrotu-vat-gdy-podatnik-wykazal-pierwotnie-vat-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227442,prawo-do-zwrotu-vat-gdy-podatnik-wykazal-pierwotnie-vat-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227442,prawo-do-zwrotu-vat-gdy-podatnik-wykazal-pierwotnie-vat-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233629,procedura-vat-marza-przy-odsprzedazy-uslug-noclegowych-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233629,procedura-vat-marza-przy-odsprzedazy-uslug-noclegowych-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233629,procedura-vat-marza-przy-odsprzedazy-uslug-noclegowych-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230482,prowizja-dla-posrednika-z-ue-a-import-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230482,prowizja-dla-posrednika-z-ue-a-import-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230482,prowizja-dla-posrednika-z-ue-a-import-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231779,przedluzanie-terminu-zwrotu-vat-przez-organy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231779,przedluzanie-terminu-zwrotu-vat-przez-organy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231779,przedluzanie-terminu-zwrotu-vat-przez-organy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233628,przedluzanie-terminu-zwrotu-vat-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233628,przedluzanie-terminu-zwrotu-vat-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233628,przedluzanie-terminu-zwrotu-vat-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227154,przedluzenie-gwarancji-na-sprzedawany-towar-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227154,przedluzenie-gwarancji-na-sprzedawany-towar-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227154,przedluzenie-gwarancji-na-sprzedawany-towar-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228340,przedluzenie-terminu-zwrotu-vat-w-zwiazku-z-kontrola.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228340,przedluzenie-terminu-zwrotu-vat-w-zwiazku-z-kontrola.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228340,przedluzenie-terminu-zwrotu-vat-w-zwiazku-z-kontrola.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230105,przedluzenie-terminu-zwrotu-vat-wyrok-7-sedziow-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230105,przedluzenie-terminu-zwrotu-vat-wyrok-7-sedziow-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230105,przedluzenie-terminu-zwrotu-vat-wyrok-7-sedziow-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230106,przekazanie-nieruchomosci-tytulem-zaplaty-za-umorzenie-akcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230106,przekazanie-nieruchomosci-tytulem-zaplaty-za-umorzenie-akcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230106,przekazanie-nieruchomosci-tytulem-zaplaty-za-umorzenie-akcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235179,przekazanie-wspolnikowi-majatku-likwidacyjnego-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235179,przekazanie-wspolnikowi-majatku-likwidacyjnego-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235179,przekazanie-wspolnikowi-majatku-likwidacyjnego-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233226,przeslanki-dochowania-nalezytej-starannosci-w-transakcjach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233226,przeslanki-dochowania-nalezytej-starannosci-w-transakcjach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233226,przeslanki-dochowania-nalezytej-starannosci-w-transakcjach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231440,przesuniecie-terminu-platnosci-wskazanego-w-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231440,przesuniecie-terminu-platnosci-wskazanego-w-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231440,przesuniecie-terminu-platnosci-wskazanego-w-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226025,pulap-obrotow-uprawniajacy-sprzedawce-do-tax-free-wyrok-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226025,pulap-obrotow-uprawniajacy-sprzedawce-do-tax-free-wyrok-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226025,pulap-obrotow-uprawniajacy-sprzedawce-do-tax-free-wyrok-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226029,refakturowanie-uslugi-budowlanej-a-mechanizm-odwrotnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226029,refakturowanie-uslugi-budowlanej-a-mechanizm-odwrotnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226029,refakturowanie-uslugi-budowlanej-a-mechanizm-odwrotnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235183,refakturowanie-uslugi-na-rzecz-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235183,refakturowanie-uslugi-na-rzecz-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235183,refakturowanie-uslugi-na-rzecz-kontrahenta-z-ue.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 17 z 50

Rejestrowanie sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej 4/35

Rezygnacja z kasy fiskalnej, gdy podatnik ogranicza sprzedaż dla osób fizycznych 14/32

Rozliczanie VAT od importu towaru - wybrane problemy 27/29

Rozliczanie VAT od usług elektronicznych 11/26

Rozliczenie VAT i podatku dochodowego, gdy podatnik zapomniał wystawić fakturę 21/32

Rozliczenie kosztów ubezpieczenia związanego z leasingiem samochodu osobowego 8/34

Rozliczenie podatkowe, gdy płatności na poczet usług przyjmuje firma zewnętrzna 20/35

Samochody demonstracyjne/testowe a pełne prawo do odliczania VAT - wyrok NSA 27/20

Składka na TFG a procedura VAT-marża dla usługi turystycznej 15/31

Sposób potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę 28/29

Sprzedaż budynku - stawka VAT w świetle wyroku TSUE 25/28

Sprzedaż budynku - zwolnienie z VAT 32/26

Sprzedaż dla osób prywatnych - ujęcie w ewidencji VAT i JPK_VAT 9/22

Sprzedaż gruntu zabudowanego kilkoma budynkami a VAT 24/25

Sprzedaż komisowa - rozliczenie VAT 7/30

Sprzedaż licencji dla kontrahenta z UE - miejsce opodatkowania VAT 2/38

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego a VAT - wyrok NSA 5/21

Sprzedaż samochodu, gdy nabywca (współwłaściciel) pochodzi z kraju trzeciego 9/28

Sprzedaż samochodu zakupionego w systemie VAT-marża 3/33

Sprzedaż szkieł korekcyjnych wraz z elementami towarzyszącymi transakcji - stawka VAT 12/36

Sprzedaż środka trwałego a wskaźnik proporcji 7/28

Sprzedaż towarów na terytorium UE - opodatkowanie VAT 11/22

Sprzedaż towarów objętych odwrotnym obciążeniem wraz z usługami dodatkowymi 26/28

Sprzedaż towarów pomiędzy firmami małżonków - VAT i PIT 13/30

Sprzedaż towarów w ramach akcji promocyjnych - interpretacja KIS 12/26

Sprzedaż towaru, dla którego w 2018 r. zmieniła się stawka VAT 5/27

Sprzedaż towaru po zaniżonej cenie a VAT 13/23

Sprzedaż w innym kraju UE towaru, który wcześniej był przedmiotem importu 23/39

Stawka 0% VAT w eksporcie - pytanie prejudycjalne do TSUE 23/33

Stawka 0% dla WDT a rejestracja kontrahenta na potrzeby rozliczania transakcji unijnych 32/32

Stawka VAT dla nietransakcyjnego przemieszczenia towaru, gdy rejestracji na potrzeby VAT UE dokonano z opóźnieniem 10/34

Stawka VAT na usługi noclegowe, gdy w świadczeniu usługi uczestniczy pośrednik - interpretacja KIS 9/20

Stawka VAT na usługi zakwaterowania oraz usługi towarzyszące 22/28

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224154,rejestrowanie-sprzedazy-za-pomoca-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224154,rejestrowanie-sprzedazy-za-pomoca-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224154,rejestrowanie-sprzedazy-za-pomoca-kasy-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227864,rezygnacja-z-kasy-fiskalnej-gdy-podatnik-ogranicza-sprzedaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227864,rezygnacja-z-kasy-fiskalnej-gdy-podatnik-ogranicza-sprzedaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227864,rezygnacja-z-kasy-fiskalnej-gdy-podatnik-ogranicza-sprzedaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232507,rozliczanie-vat-od-importu-towaru-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232507,rozliczanie-vat-od-importu-towaru-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232507,rozliczanie-vat-od-importu-towaru-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226687,rozliczanie-vat-od-uslug-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226687,rozliczanie-vat-od-uslug-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226687,rozliczanie-vat-od-uslug-elektronicznych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230481,rozliczenie-vat-i-podatku-dochodowego-gdy-podatnik-zapomnial.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230481,rozliczenie-vat-i-podatku-dochodowego-gdy-podatnik-zapomnial.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230481,rozliczenie-vat-i-podatku-dochodowego-gdy-podatnik-zapomnial.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225547,rozliczenie-kosztow-ubezpieczenia-zwiazanego-z-leasingiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225547,rozliczenie-kosztow-ubezpieczenia-zwiazanego-z-leasingiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225547,rozliczenie-kosztow-ubezpieczenia-zwiazanego-z-leasingiem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230111,rozliczenie-podatkowe-gdy-platnosci-na-poczet-uslug-przyjmuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230111,rozliczenie-podatkowe-gdy-platnosci-na-poczet-uslug-przyjmuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230111,rozliczenie-podatkowe-gdy-platnosci-na-poczet-uslug-przyjmuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232501,samochody-demonstracyjnetestowe-a-pelne-prawo-do-odliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232501,samochody-demonstracyjnetestowe-a-pelne-prawo-do-odliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232501,samochody-demonstracyjnetestowe-a-pelne-prawo-do-odliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228345,skladka-na-tfg-a-procedura-vat-marza-dla-uslugi-turystycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228345,skladka-na-tfg-a-procedura-vat-marza-dla-uslugi-turystycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228345,skladka-na-tfg-a-procedura-vat-marza-dla-uslugi-turystycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232843,sposob-potwierdzenia-odbioru-faktury-korygujacej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232843,sposob-potwierdzenia-odbioru-faktury-korygujacej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232843,sposob-potwierdzenia-odbioru-faktury-korygujacej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231790,sprzedaz-budynku-stawka-vat-w-swietle-wyroku-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231790,sprzedaz-budynku-stawka-vat-w-swietle-wyroku-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231790,sprzedaz-budynku-stawka-vat-w-swietle-wyroku-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234329,sprzedaz-budynku-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234329,sprzedaz-budynku-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234329,sprzedaz-budynku-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226028,sprzedaz-dla-osob-prywatnych-ujecie-w-ewidencji-vat-i-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226028,sprzedaz-dla-osob-prywatnych-ujecie-w-ewidencji-vat-i-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226028,sprzedaz-dla-osob-prywatnych-ujecie-w-ewidencji-vat-i-jpkvat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231442,sprzedaz-gruntu-zabudowanego-kilkoma-budynkami-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231442,sprzedaz-gruntu-zabudowanego-kilkoma-budynkami-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231442,sprzedaz-gruntu-zabudowanego-kilkoma-budynkami-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225106,sprzedaz-komisowa-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225106,sprzedaz-komisowa-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225106,sprzedaz-komisowa-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223305,sprzedaz-licencji-dla-kontrahenta-z-ue-miejsce-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223305,sprzedaz-licencji-dla-kontrahenta-z-ue-miejsce-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223305,sprzedaz-licencji-dla-kontrahenta-z-ue-miejsce-opodatkowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224443,sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-a-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224443,sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-a-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224443,sprzedaz-prawa-uzytkowania-wieczystego-a-vat-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226033,sprzedaz-samochodu-gdy-nabywca-wspolwlasciciel-pochodzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226033,sprzedaz-samochodu-gdy-nabywca-wspolwlasciciel-pochodzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226033,sprzedaz-samochodu-gdy-nabywca-wspolwlasciciel-pochodzi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223711,sprzedaz-samochodu-zakupionego-w-systemie-vat-marza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223711,sprzedaz-samochodu-zakupionego-w-systemie-vat-marza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223711,sprzedaz-samochodu-zakupionego-w-systemie-vat-marza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227157,sprzedaz-szkiel-korekcyjnych-wraz-z-elementami-towarzyszacymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227157,sprzedaz-szkiel-korekcyjnych-wraz-z-elementami-towarzyszacymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227157,sprzedaz-szkiel-korekcyjnych-wraz-z-elementami-towarzyszacymi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225105,sprzedaz-srodka-trwalego-a-wskaznik-proporcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225105,sprzedaz-srodka-trwalego-a-wskaznik-proporcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225105,sprzedaz-srodka-trwalego-a-wskaznik-proporcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226684,sprzedaz-towarow-na-terytorium-ue-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226684,sprzedaz-towarow-na-terytorium-ue-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226684,sprzedaz-towarow-na-terytorium-ue-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232122,sprzedaz-towarow-objetych-odwrotnym-obciazeniem-wraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232122,sprzedaz-towarow-objetych-odwrotnym-obciazeniem-wraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232122,sprzedaz-towarow-objetych-odwrotnym-obciazeniem-wraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227443,sprzedaz-towarow-pomiedzy-firmami-malzonkow-vat-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227443,sprzedaz-towarow-pomiedzy-firmami-malzonkow-vat-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227443,sprzedaz-towarow-pomiedzy-firmami-malzonkow-vat-i-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227151,sprzedaz-towarow-w-ramach-akcji-promocyjnych-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227151,sprzedaz-towarow-w-ramach-akcji-promocyjnych-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227151,sprzedaz-towarow-w-ramach-akcji-promocyjnych-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224450,sprzedaz-towaru-dla-ktorego-w-2018-r-zmienila-sie-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224450,sprzedaz-towaru-dla-ktorego-w-2018-r-zmienila-sie-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224450,sprzedaz-towaru-dla-ktorego-w-2018-r-zmienila-sie-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227437,sprzedaz-towaru-po-zanizonej-cenie-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227437,sprzedaz-towaru-po-zanizonej-cenie-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227437,sprzedaz-towaru-po-zanizonej-cenie-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231068,sprzedaz-w-innym-kraju-ue-towaru-ktory-wczesniej-byl.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231068,sprzedaz-w-innym-kraju-ue-towaru-ktory-wczesniej-byl.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231068,sprzedaz-w-innym-kraju-ue-towaru-ktory-wczesniej-byl.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231059,stawka-0-vat-w-eksporcie-pytanie-prejudycjalne-do-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231059,stawka-0-vat-w-eksporcie-pytanie-prejudycjalne-do-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231059,stawka-0-vat-w-eksporcie-pytanie-prejudycjalne-do-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234334,stawka-0-dla-wdt-a-rejestracja-kontrahenta-na-potrzeby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234334,stawka-0-dla-wdt-a-rejestracja-kontrahenta-na-potrzeby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234334,stawka-0-dla-wdt-a-rejestracja-kontrahenta-na-potrzeby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226294,stawka-vat-dla-nietransakcyjnego-przemieszczenia-towaru-gdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226294,stawka-vat-dla-nietransakcyjnego-przemieszczenia-towaru-gdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226294,stawka-vat-dla-nietransakcyjnego-przemieszczenia-towaru-gdy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226026,stawka-vat-na-uslugi-noclegowe-gdy-w-swiadczeniu-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226026,stawka-vat-na-uslugi-noclegowe-gdy-w-swiadczeniu-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226026,stawka-vat-na-uslugi-noclegowe-gdy-w-swiadczeniu-uslugi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230707,stawka-vat-na-uslugi-zakwaterowania-oraz-uslugi-towarzyszace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230707,stawka-vat-na-uslugi-zakwaterowania-oraz-uslugi-towarzyszace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230707,stawka-vat-na-uslugi-zakwaterowania-oraz-uslugi-towarzyszace.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 18 z 50

Stawka VAT na wyroby ciastkarskie zgodna z Dyrektywą - wyrok NSA 12/28

Stawka VAT przy dostawie programów komputerowych - wyrok NSA 16/26

Stosowanie 8% stawki VAT do dostaw towarów wykorzystywanych w rolnictwie 3/27

Stosowanie zwolnień z VAT zależne od celu regulacji unijnej - wyrok NSA 4/31

Stwierdzone niedobory towaru - obowiązek korekty VAT 23/37

Świadczenie bezpłatnych usług a zastosowanie prewspółczynnika do odliczania VAT 22/27

Świadczenie usługi dla kontrahenta zagranicznego 11/28

TSUE wypowie się na temat rozliczania VAT od zakupów opłacanych kartą paliwową 1/23

Termin złożenia zgłoszenia VAT-Z 27/33

Termin zwrotu VAT wykazanego wcześniej do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy 9/27

Termomodernizacja budynku mieszkalno-użytkowego - stawka VAT 30/32

Transakcja łańcuchowa - opodatkowanie VAT 31/29

Transakcja łańcuchowa - rozliczenie VAT, gdy rozpoczęcie i zakończenie transportu ma miejsce poza Polską 34/41

Transakcja przeprowadzona bez ryzyka gospodarczego a należyta staranność 21/31

Transakcje opodatkowane w innym kraju UE a kasa fiskalna 27/33

Udokumentowanie udzielonego rabatu - wybrane problemy 31/26

Udział w kosztach adaptacji lokalu - prawo do odliczenia VAT przez wynajmującego 27/25

Ujęcie w JPK_VAT duplikatów faktur 25/23

Ujęcie w JPK_VAT zakupu rozliczanego w ramach odwrotnego obciążenia 28/28

Ulga na złe długi, gdy do odliczania VAT podatnik stosuje wskaźnik proporcji 31/24

Ulga na złe długi u dłużnika - wybrane problemy 33/29

Ulga na złe długi w 2018 r. 7/25

Usługa budowlana a mechanizm odwrotnego obciążenia 18/35

Usługa najmu i refakturowanie mediów na najemcę 35/37

Usługa organizowania wyjazdów dla dzieci/młodzieży a VAT 18/30

Usługa wstępu do obiektu sportowego wraz z wypożyczeniem sprzętu - stawka VAT 33/33

Usługi Inspektora Ochrony Danych a podmiotowe zwolnienie z VAT - interpretacja KIS 23/28

Usługi doradcze a rejestracja na potrzeby VAT 11/25

Usługi licencyjne - termin powstania obowiązku podatkowego w VAT 8/28

Usługi najmu oraz zakwaterowania w świetle VAT 19/31

Usługi świadczone przez podatnika zwolnionego z VAT na rzecz podmiotów z UE 9/28

Usługi związane z rozrywką - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej w 2018 r. 4/29

Usługi związane z rozrywką - obowiązek stosowania kasy fiskalnej 12/32

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227152,stawka-vat-na-wyroby-ciastkarskie-zgodna-z-dyrektywa-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227152,stawka-vat-na-wyroby-ciastkarskie-zgodna-z-dyrektywa-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227152,stawka-vat-na-wyroby-ciastkarskie-zgodna-z-dyrektywa-wyrok.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228660,stawka-vat-przy-dostawie-programow-komputerowych-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228660,stawka-vat-przy-dostawie-programow-komputerowych-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228660,stawka-vat-przy-dostawie-programow-komputerowych-wyrok-nsa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223706,stosowanie-8-stawki-vat-do-dostaw-towarow-wykorzystywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223706,stosowanie-8-stawki-vat-do-dostaw-towarow-wykorzystywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223706,stosowanie-8-stawki-vat-do-dostaw-towarow-wykorzystywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224149,stosowanie-zwolnien-z-vat-zalezne-od-celu-regulacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224149,stosowanie-zwolnien-z-vat-zalezne-od-celu-regulacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224149,stosowanie-zwolnien-z-vat-zalezne-od-celu-regulacji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231065,stwierdzone-niedobory-towaru-obowiazek-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231065,stwierdzone-niedobory-towaru-obowiazek-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231065,stwierdzone-niedobory-towaru-obowiazek-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230704,swiadczenie-bezplatnych-uslug-a-zastosowanie-prewspolczynnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230704,swiadczenie-bezplatnych-uslug-a-zastosowanie-prewspolczynnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230704,swiadczenie-bezplatnych-uslug-a-zastosowanie-prewspolczynnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226688,swiadczenie-uslugi-dla-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226688,swiadczenie-uslugi-dla-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226688,swiadczenie-uslugi-dla-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222916,tsue-wypowie-sie-na-temat-rozliczania-vat-od-zakupow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222916,tsue-wypowie-sie-na-temat-rozliczania-vat-od-zakupow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222916,tsue-wypowie-sie-na-temat-rozliczania-vat-od-zakupow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232512,termin-zlozenia-zgloszenia-vat-z.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232512,termin-zlozenia-zgloszenia-vat-z.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232512,termin-zlozenia-zgloszenia-vat-z.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226032,termin-zwrotu-vat-wykazanego-wczesniej-do-przeniesienia-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226032,termin-zwrotu-vat-wykazanego-wczesniej-do-przeniesienia-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226032,termin-zwrotu-vat-wykazanego-wczesniej-do-przeniesienia-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233634,termomodernizacja-budynku-mieszkalno-uzytkowego-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233634,termomodernizacja-budynku-mieszkalno-uzytkowego-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233634,termomodernizacja-budynku-mieszkalno-uzytkowego-stawka-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234029,transakcja-lancuchowa-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234029,transakcja-lancuchowa-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234029,transakcja-lancuchowa-opodatkowanie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235185,transakcja-lancuchowa-rozliczenie-vat-gdy-rozpoczecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235185,transakcja-lancuchowa-rozliczenie-vat-gdy-rozpoczecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235185,transakcja-lancuchowa-rozliczenie-vat-gdy-rozpoczecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230480,transakcja-przeprowadzona-bez-ryzyka-gospodarczego-a-nalezyta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230480,transakcja-przeprowadzona-bez-ryzyka-gospodarczego-a-nalezyta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230480,transakcja-przeprowadzona-bez-ryzyka-gospodarczego-a-nalezyta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232513,transakcje-opodatkowane-w-innym-kraju-ue-a-kasa-fiskalna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232513,transakcje-opodatkowane-w-innym-kraju-ue-a-kasa-fiskalna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232513,transakcje-opodatkowane-w-innym-kraju-ue-a-kasa-fiskalna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234028,udokumentowanie-udzielonego-rabatu-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234028,udokumentowanie-udzielonego-rabatu-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234028,udokumentowanie-udzielonego-rabatu-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232505,udzial-w-kosztach-adaptacji-lokalu-prawo-do-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232505,udzial-w-kosztach-adaptacji-lokalu-prawo-do-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232505,udzial-w-kosztach-adaptacji-lokalu-prawo-do-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231784,ujecie-w-jpkvat-duplikatow-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231784,ujecie-w-jpkvat-duplikatow-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231784,ujecie-w-jpkvat-duplikatow-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232840,ujecie-w-jpkvat-zakupu-rozliczanego-w-ramach-odwrotnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232840,ujecie-w-jpkvat-zakupu-rozliczanego-w-ramach-odwrotnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232840,ujecie-w-jpkvat-zakupu-rozliczanego-w-ramach-odwrotnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234027,ulga-na-zle-dlugi-gdy-do-odliczania-vat-podatnik-stosuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234027,ulga-na-zle-dlugi-gdy-do-odliczania-vat-podatnik-stosuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234027,ulga-na-zle-dlugi-gdy-do-odliczania-vat-podatnik-stosuje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234820,ulga-na-zle-dlugi-u-dluznika-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234820,ulga-na-zle-dlugi-u-dluznika-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234820,ulga-na-zle-dlugi-u-dluznika-wybrane-problemy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225102,ulga-na-zle-dlugi-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225102,ulga-na-zle-dlugi-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225102,ulga-na-zle-dlugi-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229480,usluga-budowlana-a-mechanizm-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229480,usluga-budowlana-a-mechanizm-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229480,usluga-budowlana-a-mechanizm-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235501,usluga-najmu-i-refakturowanie-mediow-na-najemce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235501,usluga-najmu-i-refakturowanie-mediow-na-najemce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235501,usluga-najmu-i-refakturowanie-mediow-na-najemce.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229475,usluga-organizowania-wyjazdow-dla-dziecimlodziezy-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229475,usluga-organizowania-wyjazdow-dla-dziecimlodziezy-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229475,usluga-organizowania-wyjazdow-dla-dziecimlodziezy-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234823,usluga-wstepu-do-obiektu-sportowego-wraz-z-wypozyczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234823,usluga-wstepu-do-obiektu-sportowego-wraz-z-wypozyczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234823,usluga-wstepu-do-obiektu-sportowego-wraz-z-wypozyczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231057,uslugi-inspektora-ochrony-danych-a-podmiotowe-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231057,uslugi-inspektora-ochrony-danych-a-podmiotowe-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231057,uslugi-inspektora-ochrony-danych-a-podmiotowe-zwolnienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226686,uslugi-doradcze-a-rejestracja-na-potrzeby-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226686,uslugi-doradcze-a-rejestracja-na-potrzeby-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226686,uslugi-doradcze-a-rejestracja-na-potrzeby-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225543,uslugi-licencyjne-termin-powstania-obowiazku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225543,uslugi-licencyjne-termin-powstania-obowiazku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225543,uslugi-licencyjne-termin-powstania-obowiazku-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229787,uslugi-najmu-oraz-zakwaterowania-w-swietle-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229787,uslugi-najmu-oraz-zakwaterowania-w-swietle-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229787,uslugi-najmu-oraz-zakwaterowania-w-swietle-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226034,uslugi-swiadczone-przez-podatnika-zwolnionego-z-vat-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226034,uslugi-swiadczone-przez-podatnika-zwolnionego-z-vat-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226034,uslugi-swiadczone-przez-podatnika-zwolnionego-z-vat-na-rzecz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224147,uslugi-zwiazane-z-rozrywka-ewidencjonowanie-w-kasie-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224147,uslugi-zwiazane-z-rozrywka-ewidencjonowanie-w-kasie-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224147,uslugi-zwiazane-z-rozrywka-ewidencjonowanie-w-kasie-fiskalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227155,uslugi-zwiazane-z-rozrywka-obowiazek-stosowania-kasy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227155,uslugi-zwiazane-z-rozrywka-obowiazek-stosowania-kasy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227155,uslugi-zwiazane-z-rozrywka-obowiazek-stosowania-kasy.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 19 z 50

Usługi związane z usługami medycznymi a zwolnienie z VAT 4/28

Ustalanie podstawy opodatkowania VAT, gdy towar sprzedano w opakowaniu 19/32

Ustalanie podstawy opodatkowania towarów przekazywanych nieodpłatnie 7/27

Ustalenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT 22/24

VAT od bonusu rzeczowego dla agenta 13/33

VAT od dotacji unijnych - wyjaśnienie MF 28/25

VAT od importu towaru, gdy należności celno-podatkowe pokrywa sprzedawca - nowe stanowisko KIS 1/26

VAT od opłat komorniczych - pytanie prejudycjalne do TSUE 13/24

VAT od opłat reprograficznych - interpretacja ogólna 32/23

Właściwa stawka VAT dla dostawy oprawek do okularów korekcyjnych 32/28

Właściwa stawka VAT dla usługi utrzymania dróg 22/26

Wpływ mechanizmu podzielonej płatności na płynność finansową firm - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 12/25

Wpływ wspólności majątkowej małżeńskiej na rozliczanie VAT - rewolucyjny wyrok NSA 19/23

Wybór zwolnienia z VAT a spóźnione złożenie druku VAT-R 4/33

Wydanie towaru a obowiązek podatkowy w VAT 6/32

Wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych a VAT 8/37

Wyjaśnienia MF w zakresie VAT 6/25

Wykazy podatników niezarejestrowanych, wykreślonych oraz przywróconych do rejestru VAT 16/24

Wykazywanie dodatkowych kosztów na fakturze 23/38

Wykonanie elementów gotowych oraz montaż towaru - mechanizm odwrotnego obciążenia 16/31

Wykonanie usługi i dostawa towaru w ramach reklamacji - sposób rozliczenia VAT 30/26

Wykreślanie podatników z rejestru VAT - odpowiedź na interpelację poselską 36/32

Wykreślanie podatników z rejestru VAT - wyjaśnienie MF 26/25

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT a prawo do odliczania podatku - wyrok TSUE 28/23

Wykupienie samochodu z leasingu i jego sprzedaż - skutki w VAT 36/34

Wymiana walut przez kantory - ewidencjonowanie w kasie fiskalnej w 2018 r. 7/24

Wynajem sprzętu budowlanego a mechanizm odwrotnego obciążenia VAT 35/39

Wynajęcie mieszkania podatnikowi na cele mieszkaniowe jego pracowników - opodatkowanie VAT 28/26

Wynajmowanie domu przeznaczonego na sprzedaż a korekta odliczonego VAT - wyrok NSA 8/26

Wystawianie duplikatów faktur 7/26

Wystawianie faktur do paragonów zawierających NIP - jeszcze bez zmian 22/28

Wystawienie faktury, gdy zakupu dokonało kilku nabywców 25/27

Wywóz towaru do innego kraju UE w celu reklamacji i dalsza jego sprzedaż 25/30

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224146,uslugi-zwiazane-z-uslugami-medycznymi-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224146,uslugi-zwiazane-z-uslugami-medycznymi-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224146,uslugi-zwiazane-z-uslugami-medycznymi-a-zwolnienie-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229788,ustalanie-podstawy-opodatkowania-vat-gdy-towar-sprzedano.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229788,ustalanie-podstawy-opodatkowania-vat-gdy-towar-sprzedano.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229788,ustalanie-podstawy-opodatkowania-vat-gdy-towar-sprzedano.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225104,ustalanie-podstawy-opodatkowania-towarow-przekazywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225104,ustalanie-podstawy-opodatkowania-towarow-przekazywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225104,ustalanie-podstawy-opodatkowania-towarow-przekazywanych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230701,ustalenie-stalego-miejsca-prowadzenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230701,ustalenie-stalego-miejsca-prowadzenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230701,ustalenie-stalego-miejsca-prowadzenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227446,vat-od-bonusu-rzeczowego-dla-agenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227446,vat-od-bonusu-rzeczowego-dla-agenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227446,vat-od-bonusu-rzeczowego-dla-agenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232836,vat-od-dotacji-unijnych-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232836,vat-od-dotacji-unijnych-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232836,vat-od-dotacji-unijnych-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222918,vat-od-importu-towaru-gdy-naleznosci-celno-podatkowe-pokrywa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222918,vat-od-importu-towaru-gdy-naleznosci-celno-podatkowe-pokrywa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222918,vat-od-importu-towaru-gdy-naleznosci-celno-podatkowe-pokrywa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227438,vat-od-oplat-komorniczych-pytanie-prejudycjalne-do-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227438,vat-od-oplat-komorniczych-pytanie-prejudycjalne-do-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227438,vat-od-oplat-komorniczych-pytanie-prejudycjalne-do-tsue.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234326,vat-od-oplat-reprograficznych-interpretacja-ogolna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234326,vat-od-oplat-reprograficznych-interpretacja-ogolna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234326,vat-od-oplat-reprograficznych-interpretacja-ogolna.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234330,wlasciwa-stawka-vat-dla-dostawy-oprawek-do-okularow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234330,wlasciwa-stawka-vat-dla-dostawy-oprawek-do-okularow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234330,wlasciwa-stawka-vat-dla-dostawy-oprawek-do-okularow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230703,wlasciwa-stawka-vat-dla-uslugi-utrzymania-drog.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230703,wlasciwa-stawka-vat-dla-uslugi-utrzymania-drog.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230703,wlasciwa-stawka-vat-dla-uslugi-utrzymania-drog.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227150,wplyw-mechanizmu-podzielonej-platnosci-na-plynnosc-finansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227150,wplyw-mechanizmu-podzielonej-platnosci-na-plynnosc-finansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227150,wplyw-mechanizmu-podzielonej-platnosci-na-plynnosc-finansowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229782,wplyw-wspolnosci-majatkowej-malzenskiej-na-rozliczanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229782,wplyw-wspolnosci-majatkowej-malzenskiej-na-rozliczanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229782,wplyw-wspolnosci-majatkowej-malzenskiej-na-rozliczanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224152,wybor-zwolnienia-z-vat-a-spoznione-zlozenie-druku-vat-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224152,wybor-zwolnienia-z-vat-a-spoznione-zlozenie-druku-vat-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224152,wybor-zwolnienia-z-vat-a-spoznione-zlozenie-druku-vat-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224807,wydanie-towaru-a-obowiazek-podatkowy-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224807,wydanie-towaru-a-obowiazek-podatkowy-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224807,wydanie-towaru-a-obowiazek-podatkowy-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225549,wydawanie-duplikatow-swiadectw-i-legitymacji-szkolnych-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225549,wydawanie-duplikatow-swiadectw-i-legitymacji-szkolnych-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225549,wydawanie-duplikatow-swiadectw-i-legitymacji-szkolnych-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224799,wyjasnienia-mf-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224799,wyjasnienia-mf-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224799,wyjasnienia-mf-w-zakresie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228658,wykazy-podatnikow-niezarejestrowanych-wykreslonych-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228658,wykazy-podatnikow-niezarejestrowanych-wykreslonych-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228658,wykazy-podatnikow-niezarejestrowanych-wykreslonych-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231067,wykazywanie-dodatkowych-kosztow-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231067,wykazywanie-dodatkowych-kosztow-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231067,wykazywanie-dodatkowych-kosztow-na-fakturze.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228666,wykonanie-elementow-gotowych-oraz-montaz-towaru-mechanizm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228666,wykonanie-elementow-gotowych-oraz-montaz-towaru-mechanizm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228666,wykonanie-elementow-gotowych-oraz-montaz-towaru-mechanizm.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233631,wykonanie-uslugi-i-dostawa-towaru-w-ramach-reklamacji-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233631,wykonanie-uslugi-i-dostawa-towaru-w-ramach-reklamacji-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233631,wykonanie-uslugi-i-dostawa-towaru-w-ramach-reklamacji-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235987,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235987,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235987,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232118,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232118,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232118,wykreslanie-podatnikow-z-rejestru-vat-wyjasnienie-mf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232835,wykreslenie-podatnika-z-rejestru-vat-a-prawo-do-odliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232835,wykreslenie-podatnika-z-rejestru-vat-a-prawo-do-odliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232835,wykreslenie-podatnika-z-rejestru-vat-a-prawo-do-odliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235990,wykupienie-samochodu-z-leasingu-i-jego-sprzedaz-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235990,wykupienie-samochodu-z-leasingu-i-jego-sprzedaz-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235990,wykupienie-samochodu-z-leasingu-i-jego-sprzedaz-skutki-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225100,wymiana-walut-przez-kantory-ewidencjonowanie-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225100,wymiana-walut-przez-kantory-ewidencjonowanie-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225100,wymiana-walut-przez-kantory-ewidencjonowanie-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235502,wynajem-sprzetu-budowlanego-a-mechanizm-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235502,wynajem-sprzetu-budowlanego-a-mechanizm-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235502,wynajem-sprzetu-budowlanego-a-mechanizm-odwrotnego-obciazenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232837,wynajecie-mieszkania-podatnikowi-na-cele-mieszkaniowe-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232837,wynajecie-mieszkania-podatnikowi-na-cele-mieszkaniowe-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232837,wynajecie-mieszkania-podatnikowi-na-cele-mieszkaniowe-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225542,wynajmowanie-domu-przeznaczonego-na-sprzedaz-a-korekta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225542,wynajmowanie-domu-przeznaczonego-na-sprzedaz-a-korekta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225542,wynajmowanie-domu-przeznaczonego-na-sprzedaz-a-korekta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225103,wystawianie-duplikatow-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225103,wystawianie-duplikatow-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225103,wystawianie-duplikatow-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230706,wystawianie-faktur-do-paragonow-zawierajacych-nip-jeszcze-bez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230706,wystawianie-faktur-do-paragonow-zawierajacych-nip-jeszcze-bez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230706,wystawianie-faktur-do-paragonow-zawierajacych-nip-jeszcze-bez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231789,wystawienie-faktury-gdy-zakupu-dokonalo-kilku-nabywcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231789,wystawienie-faktury-gdy-zakupu-dokonalo-kilku-nabywcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231789,wystawienie-faktury-gdy-zakupu-dokonalo-kilku-nabywcow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231791,wywoz-towaru-do-innego-kraju-ue-w-celu-reklamacji-i-dalsza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231791,wywoz-towaru-do-innego-kraju-ue-w-celu-reklamacji-i-dalsza.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231791,wywoz-towaru-do-innego-kraju-ue-w-celu-reklamacji-i-dalsza.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 20 z 50

Zagraniczny VAT można odzyskać także po kilku latach od zakupu towaru - wyrok TSUE 11/17

Zajęcia sportowe jako świadczenia kompleksowe dla celów VAT - wyrok NSA 13/26

Zakres zwolnienia z VAT dla usług związanych z usługami medycznymi 3/25

Zakup alkoholu dla potrzeb działalności opodatkowanej 1/32

Zakup paliwa w celu odsprzedaży i na potrzeby własne a VAT 16/30

Zakup towarów/usług na rzecz rady rodziców - właściwy sposób udokumentowania transakcji dla celów VAT 2/39

Zakup towaru od kontrahenta z UE z magazynu znajdującego się na terenie Polski 26/30

Zakup towaru od rolnika - rozliczenie VAT 24/30

Zakup towaru wraz z montażem od kontrahenta z UE a VAT 30/34

Zakup usługi elektronicznej od kontrahenta zagranicznego - rozliczenie importu usług 36/39

Zakupy służące działalności mieszanej - ujęcie w ewidencji i deklaracji VAT 3/36

Zaliczka na poczet importu urządzenia, które wymaga montażu - rozliczenie VAT 22/30

Zaliczki otrzymane na poczet usługi turystyki a VAT - opinia rzecznika TSUE 29/26

Zapłata całości należności na rachunek VAT a ulga na złe długi - interpretacja indywidualna 32/21

Zapłata za kilka faktur a podzielona płatność w VAT 28/27

Zapłata zaliczki na poczet WNT a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT 33/31

Zasady odliczania VAT od zakupu mediów - odpowiedź na interpelację poselską 35/30

Zasady wystawiania zbiorczych faktur 34/33

Zastosowanie MPP do faktur wystawionych przed 1 lipca 2018 r. 27/32

Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek złożenia deklaracji VAT 14/34

Zawieszenie działalności w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG 18/33

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej a wykaz podmiotów wykreślonych z rejestru VAT 5/28

Zawyżenie stawki VAT na fakturze a prawo do odliczenia VAT 5/30

Zgodność ulgi na złe długi z unijną dyrektywą w świetle orzecznictwa krajowego i TSUE 3/28

Zmiana kwalifikacji zakupu a korekta deklaracji VAT 36/33

Zmiana osoby rozliczającej VAT od wspólnego gospodarstwa rolnego - interpretacja KIS 27/24

Zmiana przeznaczenia środków trwałych a prawo do korekty VAT przez gminę - opinia rzecznika TSUE 15/27

Zmiana przeznaczenia środków trwałych a prawo do korekty VAT przez gminę - wyrok TSUE 27/22

Zwolnienie podmiotowe z VAT 22/21

Zwolnienie z VAT dostawy działki, na której znajdują się fragmenty budynku - wyrok NSA 31/18

Zwolnienie z VAT sprzedaży budynku wykorzystywanego na potrzeby własne - wyjaśnienie MF 21/28

Zwrot VAT w terminie 25 dni - dwa ustawowe tryby 31/21

Zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w innym państwie członkowskim UE - broszura MF 23/30

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226680,zagraniczny-vat-mozna-odzyskac-takze-po-kilku-latach-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226680,zagraniczny-vat-mozna-odzyskac-takze-po-kilku-latach-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226680,zagraniczny-vat-mozna-odzyskac-takze-po-kilku-latach-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227439,zajecia-sportowe-jako-swiadczenia-kompleksowe-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227439,zajecia-sportowe-jako-swiadczenia-kompleksowe-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227439,zajecia-sportowe-jako-swiadczenia-kompleksowe-dla-celow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223705,zakres-zwolnienia-z-vat-dla-uslug-zwiazanych-z-uslugami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223705,zakres-zwolnienia-z-vat-dla-uslug-zwiazanych-z-uslugami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223705,zakres-zwolnienia-z-vat-dla-uslug-zwiazanych-z-uslugami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222923,zakup-alkoholu-dla-potrzeb-dzialalnosci-opodatkowanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222923,zakup-alkoholu-dla-potrzeb-dzialalnosci-opodatkowanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222923,zakup-alkoholu-dla-potrzeb-dzialalnosci-opodatkowanej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228663,zakup-paliwa-w-celu-odsprzedazy-i-na-potrzeby-wlasne-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228663,zakup-paliwa-w-celu-odsprzedazy-i-na-potrzeby-wlasne-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228663,zakup-paliwa-w-celu-odsprzedazy-i-na-potrzeby-wlasne-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223306,zakup-towarowuslug-na-rzecz-rady-rodzicow-wlasciwy-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223306,zakup-towarowuslug-na-rzecz-rady-rodzicow-wlasciwy-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223306,zakup-towarowuslug-na-rzecz-rady-rodzicow-wlasciwy-sposob.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232124,zakup-towaru-od-kontrahenta-z-ue-z-magazynu-znajdujacego-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232124,zakup-towaru-od-kontrahenta-z-ue-z-magazynu-znajdujacego-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232124,zakup-towaru-od-kontrahenta-z-ue-z-magazynu-znajdujacego-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231444,zakup-towaru-od-rolnika-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231444,zakup-towaru-od-rolnika-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231444,zakup-towaru-od-rolnika-rozliczenie-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233635,zakup-towaru-wraz-z-montazem-od-kontrahenta-z-ue-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233635,zakup-towaru-wraz-z-montazem-od-kontrahenta-z-ue-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233635,zakup-towaru-wraz-z-montazem-od-kontrahenta-z-ue-a-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235994,zakup-uslugi-elektronicznej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235994,zakup-uslugi-elektronicznej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235994,zakup-uslugi-elektronicznej-od-kontrahenta.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223713,zakupy-sluzace-dzialalnosci-mieszanej-ujecie-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223713,zakupy-sluzace-dzialalnosci-mieszanej-ujecie-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223713,zakupy-sluzace-dzialalnosci-mieszanej-ujecie-w-ewidencji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230708,zaliczka-na-poczet-importu-urzadzenia-ktore-wymaga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230708,zaliczka-na-poczet-importu-urzadzenia-ktore-wymaga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230708,zaliczka-na-poczet-importu-urzadzenia-ktore-wymaga.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233224,zaliczki-otrzymane-na-poczet-uslugi-turystyki-a-vat-opinia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233224,zaliczki-otrzymane-na-poczet-uslugi-turystyki-a-vat-opinia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233224,zaliczki-otrzymane-na-poczet-uslugi-turystyki-a-vat-opinia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234325,zaplata-calosci-naleznosci-na-rachunek-vat-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234325,zaplata-calosci-naleznosci-na-rachunek-vat-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234325,zaplata-calosci-naleznosci-na-rachunek-vat-a-ulga-na-zle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232839,zaplata-za-kilka-faktur-a-podzielona-platnosc-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232839,zaplata-za-kilka-faktur-a-podzielona-platnosc-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232839,zaplata-za-kilka-faktur-a-podzielona-platnosc-w-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234821,zaplata-zaliczki-na-poczet-wnt-a-moment-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234821,zaplata-zaliczki-na-poczet-wnt-a-moment-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234821,zaplata-zaliczki-na-poczet-wnt-a-moment-powstania-obowiazku.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235491,zasady-odliczania-vat-od-zakupu-mediow-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235491,zasady-odliczania-vat-od-zakupu-mediow-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235491,zasady-odliczania-vat-od-zakupu-mediow-odpowiedz-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235181,zasady-wystawiania-zbiorczych-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235181,zasady-wystawiania-zbiorczych-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235181,zasady-wystawiania-zbiorczych-faktur.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232510,zastosowanie-mpp-do-faktur-wystawionych-przed-1-lipca-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232510,zastosowanie-mpp-do-faktur-wystawionych-przed-1-lipca-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232510,zastosowanie-mpp-do-faktur-wystawionych-przed-1-lipca-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227866,zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-obowiazek-zlozenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227866,zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-obowiazek-zlozenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227866,zawieszenie-dzialalnosci-gospodarczej-a-obowiazek-zlozenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229478,zawieszenie-dzialalnosci-w-przypadku-przedsiebiorcy-wpisanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229478,zawieszenie-dzialalnosci-w-przypadku-przedsiebiorcy-wpisanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229478,zawieszenie-dzialalnosci-w-przypadku-przedsiebiorcy-wpisanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224451,zawieszenie-wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej-a-wykaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224451,zawieszenie-wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej-a-wykaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224451,zawieszenie-wykonywania-dzialalnosci-gospodarczej-a-wykaz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224453,zawyzenie-stawki-vat-na-fakturze-a-prawo-do-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224453,zawyzenie-stawki-vat-na-fakturze-a-prawo-do-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224453,zawyzenie-stawki-vat-na-fakturze-a-prawo-do-odliczenia-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223707,zgodnosc-ulgi-na-zle-dlugi-z-unijna-dyrektywa-w-swietle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223707,zgodnosc-ulgi-na-zle-dlugi-z-unijna-dyrektywa-w-swietle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223707,zgodnosc-ulgi-na-zle-dlugi-z-unijna-dyrektywa-w-swietle.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235989,zmiana-kwalifikacji-zakupu-a-korekta-deklaracji-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235989,zmiana-kwalifikacji-zakupu-a-korekta-deklaracji-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235989,zmiana-kwalifikacji-zakupu-a-korekta-deklaracji-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232503,zmiana-osoby-rozliczajacej-vat-od-wspolnego-gospodarstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232503,zmiana-osoby-rozliczajacej-vat-od-wspolnego-gospodarstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232503,zmiana-osoby-rozliczajacej-vat-od-wspolnego-gospodarstwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228341,zmiana-przeznaczenia-srodkow-trwalych-a-prawo-do-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228341,zmiana-przeznaczenia-srodkow-trwalych-a-prawo-do-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228341,zmiana-przeznaczenia-srodkow-trwalych-a-prawo-do-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232502,zmiana-przeznaczenia-srodkow-trwalych-a-prawo-do-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232502,zmiana-przeznaczenia-srodkow-trwalych-a-prawo-do-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232502,zmiana-przeznaczenia-srodkow-trwalych-a-prawo-do-korekty-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230696,zwolnienie-podmiotowe-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230696,zwolnienie-podmiotowe-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230696,zwolnienie-podmiotowe-z-vat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234023,zwolnienie-z-vat-dostawy-dzialki-na-ktorej-znajduja-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234023,zwolnienie-z-vat-dostawy-dzialki-na-ktorej-znajduja-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234023,zwolnienie-z-vat-dostawy-dzialki-na-ktorej-znajduja-sie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230475,zwolnienie-z-vat-sprzedazy-budynku-wykorzystywanego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230475,zwolnienie-z-vat-sprzedazy-budynku-wykorzystywanego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230475,zwolnienie-z-vat-sprzedazy-budynku-wykorzystywanego-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234025,zwrot-vat-w-terminie-25-dni-dwa-ustawowe-tryby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234025,zwrot-vat-w-terminie-25-dni-dwa-ustawowe-tryby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234025,zwrot-vat-w-terminie-25-dni-dwa-ustawowe-tryby.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231058,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-zaplaconego-w-innym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231058,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-zaplaconego-w-innym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231058,zwrot-podatku-od-wartosci-dodanej-zaplaconego-w-innym.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 21 z 50

Zwrot towaru w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie fiskalnej i udokumentowanej fakturą 10/27

Zwrot ulgi na zakup kasy w przypadku likwidacji działalności 17/30

5. Podatek dochodowy od osób prawnych
Banki sporządzające sprawozdania finansowe zgodne z MSSF a CIT - wyjaśnienie MF 18/43

Budynek biurowy a minimalny podatek od niektórych nieruchomości komercyjnych 4/40

Budynek biurowy wykorzystywany również do celów własnych a minimalny podatek 24/35

Budynek hotelowy a tzw. minimalny podatek 16/40

Cienka kapitalizacja - ustalenie wartości kapitału własnego 31/35

Darowizna otrzymana przez publiczny zakład opieki zdrowotnej 10/41

Darowizna przekazana szkole publicznej a koszty uzyskania przychodów 14/43

Data powstania przychodu podatkowego z tytułu refakturowania usługi 20/38

Dochody z najmu uzyskiwane przez podatnika realizującego cele statutowe a zwolnienie z CIT 2/46

Dochód spółki przeznaczony na działalność rolniczą - skutki w CIT 9/37

Dokumentacja cen transferowych przy umowie poręczenia 1/41

Dokumentacja cen transferowych w przypadku konsorcjum 7/37

Dokumentacja podatkowa podmiotów powiązanych rodzinnie 11/35

Dokumentacja podatkowa po ustaniu powiązania między stronami 29/39

Dokumentacja podatkowa pożyczki otrzymanej przed 1 stycznia 2017 r. 10/39

Dokumentacja podatkowa wynagrodzeń wypłacanych członkom zarządu 30/41

Faktura w dwóch walutach a wysokość kosztu podatkowego 7/34

Grupa podmiotów powiązanych a dokumentacja podatkowa 13/38

Inwentaryzacja a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 2018 r. 36/42

Jednoczesna ulga w SSE w podatku dochodowym oraz w podatku od nieruchomości 35/45

Kara umowna z tytułu niedostarczenia/opóźnienia w dostawie towaru - interpretacja KIS 7/32

Kara za przekroczenie terminu wykonania umowy a koszty podatkowe - interpretacja KIS 36/40

Kiedy otrzymane wadium należy zaliczyć do przychodów? 33/41

Kilka należności od tego samego dłużnika a udokumentowanie nieściągalności należności na potrzeby CIT 3/42

Konwersja pożyczki na udziały a przychód w spółce z o.o. 12/41

Kopia protokołu z posiedzenia sądu upadłościowego a nieściągalność wierzytelności - interpretacja KIS 4/37

Korekta faktury, gdy faktura pierwotna była błędna - rozliczenie u nabywcy 23/42

Korzystanie z programu komputerowego należącego do zagranicznego podmiotu powiązanego 8/41

Koszty bezpośrednio związane z nabyciem towaru/świadczeniem usługi - w świetle wyjaśnień MF 15/32

Koszty pośrednictwa w sprzedaży mieszkań - koszty bezpośrednio, czy pośrednio związane z przychodami? 29/38

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226290,zwrot-towaru-w-przypadku-sprzedazy-zaewidencjonowanej-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226290,zwrot-towaru-w-przypadku-sprzedazy-zaewidencjonowanej-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226290,zwrot-towaru-w-przypadku-sprzedazy-zaewidencjonowanej-w-kasie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229024,zwrot-ulgi-na-zakup-kasy-w-przypadku-likwidacji-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229024,zwrot-ulgi-na-zakup-kasy-w-przypadku-likwidacji-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229024,zwrot-ulgi-na-zakup-kasy-w-przypadku-likwidacji-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229487,banki-sporzadzajace-sprawozdania-finansowe-zgodne-z-mssf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229487,banki-sporzadzajace-sprawozdania-finansowe-zgodne-z-mssf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229487,banki-sporzadzajace-sprawozdania-finansowe-zgodne-z-mssf.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224159,budynek-biurowy-a-minimalny-podatek-od-niektorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224159,budynek-biurowy-a-minimalny-podatek-od-niektorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224159,budynek-biurowy-a-minimalny-podatek-od-niektorych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231449,budynek-biurowy-wykorzystywany-rowniez-do-celow-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231449,budynek-biurowy-wykorzystywany-rowniez-do-celow-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231449,budynek-biurowy-wykorzystywany-rowniez-do-celow-wlasnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228682,budynek-hotelowy-a-tzw-minimalny-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228682,budynek-hotelowy-a-tzw-minimalny-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228682,budynek-hotelowy-a-tzw-minimalny-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234035,cienka-kapitalizacja-ustalenie-wartosci-kapitalu-wlasnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234035,cienka-kapitalizacja-ustalenie-wartosci-kapitalu-wlasnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234035,cienka-kapitalizacja-ustalenie-wartosci-kapitalu-wlasnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226301,darowizna-otrzymana-przez-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226301,darowizna-otrzymana-przez-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226301,darowizna-otrzymana-przez-publiczny-zaklad-opieki-zdrowotnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227875,darowizna-przekazana-szkole-publicznej-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227875,darowizna-przekazana-szkole-publicznej-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227875,darowizna-przekazana-szkole-publicznej-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230115,data-powstania-przychodu-podatkowego-z-tytulu-refakturowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230115,data-powstania-przychodu-podatkowego-z-tytulu-refakturowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230115,data-powstania-przychodu-podatkowego-z-tytulu-refakturowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223312,dochody-z-najmu-uzyskiwane-przez-podatnika-realizujacego-cele.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223312,dochody-z-najmu-uzyskiwane-przez-podatnika-realizujacego-cele.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223312,dochody-z-najmu-uzyskiwane-przez-podatnika-realizujacego-cele.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226041,dochod-spolki-przeznaczony-na-dzialalnosc-rolnicza-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226041,dochod-spolki-przeznaczony-na-dzialalnosc-rolnicza-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226041,dochod-spolki-przeznaczony-na-dzialalnosc-rolnicza-skutki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222931,dokumentacja-cen-transferowych-przy-umowie-poreczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222931,dokumentacja-cen-transferowych-przy-umowie-poreczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222931,dokumentacja-cen-transferowych-przy-umowie-poreczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225112,dokumentacja-cen-transferowych-w-przypadku-konsorcjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225112,dokumentacja-cen-transferowych-w-przypadku-konsorcjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225112,dokumentacja-cen-transferowych-w-przypadku-konsorcjum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226694,dokumentacja-podatkowa-podmiotow-powiazanych-rodzinnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226694,dokumentacja-podatkowa-podmiotow-powiazanych-rodzinnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226694,dokumentacja-podatkowa-podmiotow-powiazanych-rodzinnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233235,dokumentacja-podatkowa-po-ustaniu-powiazania-miedzy-stronami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233235,dokumentacja-podatkowa-po-ustaniu-powiazania-miedzy-stronami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233235,dokumentacja-podatkowa-po-ustaniu-powiazania-miedzy-stronami.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226300,dokumentacja-podatkowa-pozyczki-otrzymanej-przed-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226300,dokumentacja-podatkowa-pozyczki-otrzymanej-przed-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226300,dokumentacja-podatkowa-pozyczki-otrzymanej-przed-1-stycznia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233641,dokumentacja-podatkowa-wynagrodzen-wyplacanych-czlonkom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233641,dokumentacja-podatkowa-wynagrodzen-wyplacanych-czlonkom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233641,dokumentacja-podatkowa-wynagrodzen-wyplacanych-czlonkom.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225110,faktura-w-dwoch-walutach-a-wysokosc-kosztu-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225110,faktura-w-dwoch-walutach-a-wysokosc-kosztu-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225110,faktura-w-dwoch-walutach-a-wysokosc-kosztu-podatkowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227459,grupa-podmiotow-powiazanych-a-dokumentacja-podatkowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227459,grupa-podmiotow-powiazanych-a-dokumentacja-podatkowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227459,grupa-podmiotow-powiazanych-a-dokumentacja-podatkowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235998,inwentaryzacja-a-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za-grudzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235998,inwentaryzacja-a-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za-grudzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235998,inwentaryzacja-a-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za-grudzien.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235511,jednoczesna-ulga-w-sse-w-podatku-dochodowym-oraz-w-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235511,jednoczesna-ulga-w-sse-w-podatku-dochodowym-oraz-w-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235511,jednoczesna-ulga-w-sse-w-podatku-dochodowym-oraz-w-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225108,kara-umowna-z-tytulu-niedostarczeniaopoznienia-w-dostawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225108,kara-umowna-z-tytulu-niedostarczeniaopoznienia-w-dostawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225108,kara-umowna-z-tytulu-niedostarczeniaopoznienia-w-dostawie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235996,kara-za-przekroczenie-terminu-wykonania-umowy-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235996,kara-za-przekroczenie-terminu-wykonania-umowy-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235996,kara-za-przekroczenie-terminu-wykonania-umowy-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234829,kiedy-otrzymane-wadium-nalezy-zaliczyc-do-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234829,kiedy-otrzymane-wadium-nalezy-zaliczyc-do-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234829,kiedy-otrzymane-wadium-nalezy-zaliczyc-do-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223718,kilka-naleznosci-od-tego-samego-dluznika-a-udokumentowanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223718,kilka-naleznosci-od-tego-samego-dluznika-a-udokumentowanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223718,kilka-naleznosci-od-tego-samego-dluznika-a-udokumentowanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227164,konwersja-pozyczki-na-udzialy-a-przychod-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227164,konwersja-pozyczki-na-udzialy-a-przychod-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227164,konwersja-pozyczki-na-udzialy-a-przychod-w-spolce-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224156,kopia-protokolu-z-posiedzenia-sadu-upadlosciowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224156,kopia-protokolu-z-posiedzenia-sadu-upadlosciowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224156,kopia-protokolu-z-posiedzenia-sadu-upadlosciowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231072,korekta-faktury-gdy-faktura-pierwotna-byla-bledna-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231072,korekta-faktury-gdy-faktura-pierwotna-byla-bledna-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231072,korekta-faktury-gdy-faktura-pierwotna-byla-bledna-rozliczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225554,korzystanie-z-programu-komputerowego-nalezacego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225554,korzystanie-z-programu-komputerowego-nalezacego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225554,korzystanie-z-programu-komputerowego-nalezacego-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228347,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-nabyciem-towaruswiadczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228347,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-nabyciem-towaruswiadczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228347,koszty-bezposrednio-zwiazane-z-nabyciem-towaruswiadczeniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233234,koszty-posrednictwa-w-sprzedazy-mieszkan-koszty-bezposrednio.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233234,koszty-posrednictwa-w-sprzedazy-mieszkan-koszty-bezposrednio.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233234,koszty-posrednictwa-w-sprzedazy-mieszkan-koszty-bezposrednio.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 22 z 50

Koszty sądowe ponoszone w związku z niewypłaceniem dywidendy a koszty uzyskania przychodów 17/36

Koszty tymczasowego nadzorcy sądowego 6/39

Koszty uczestnictwa w szkoleniach pracowników wykonujących prace badawczo-rozwojowe - interpretacja KIS 8/38

Kurs waluty obcej a limit składek na ubezpieczenie samochodu osobowego (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl) 27/35

Kurs waluty obcej, gdy data wystawienia faktury jest inna niż data sprzedaży 25/37

Kwota VAT na fakturze a podatkowe różnice kursowe 8/40

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych - sposób rozliczenia od 2018 r. 3/40

Minimalny podatek od nieruchomości komercyjnych wykorzystywanych również do własnych celów 9/31

Moment potrącenia kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych 32/42

Moment powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego poręczenia spłaty kredytu 27/38

Moment powstania przychodu z tytułu usługi wykonywanej przez kilka miesięcy 30/38

Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów - interpretacja KIS 14/38

Moment powstania przychodu ze sprzedaży vouchera 23/43

Moment rozliczenia w CIT kosztów nieistotnych dotyczących dwóch lat podatkowych - interpretacja KIS 26/33

Moment ujęcia w kosztach podatkowych dewelopera podatku od nieruchomości 2/44

Moment ujęcia w kosztach podatkowych wstępnej opłaty leasingowej - interpretacja KIS 20/36

Możliwość odliczenia wydatków na działalność badawczo-rozwojową w trakcie roku podatkowego - interpretacja KIS 13/34

Możliwość stosowania 9% stawki CIT w 2019 r. 34/44

Możliwość stosowania przez spółdzielnię 15% stawki CIT 24/38

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych opłaty za informację o braku zadłużenia 25/35

Możliwość ujęcia w kosztach podatkowych wydatków poniesionych z winy podatnika - interpretacja KIS 28/33

Nagrody w konkursie organizowanym przez uczelnię 27/36

Najem maszyny od kontrahenta zagranicznego a podatek u źródła 32/37

Nieodliczony VAT od wstępnej opłaty leasingowej a koszty podatkowe 29/35

"Niska" wartość nieruchomości a tzw. minimalny podatek 8/44

Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej 22/39

Obowiązki płatnika z tytułu wypłaty odsetek/dyskonta listów zastawnych - interpretacja ogólna MF 13/41

Odliczanie od dochodu darowizn na rzecz WOŚP 10/38

Odpis aktualizujący wartość zapasów a koszty uzyskania przychodów 1/39

Odsetki od kredytu na zakup udziałów spółki z o.o. - przyporządkowanie kosztów do źródła przychodów 21/42

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce komandytowej a koszty podatkowe u wspólnika 28/37

Odsetki od środków pieniężnych na lokatach terminowych/rachunkach bankowych - źródło przychodów w CIT w 2018 r. 4/39

Odszkodowanie otrzymane przez spółdzielnię mieszkaniową a zwolnienie z CIT - interpretacja KIS 18/36

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229030,koszty-sadowe-ponoszone-w-zwiazku-z-niewyplaceniem-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229030,koszty-sadowe-ponoszone-w-zwiazku-z-niewyplaceniem-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229030,koszty-sadowe-ponoszone-w-zwiazku-z-niewyplaceniem-dywidendy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224815,koszty-tymczasowego-nadzorcy-sadowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224815,koszty-tymczasowego-nadzorcy-sadowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224815,koszty-tymczasowego-nadzorcy-sadowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225551,koszty-uczestnictwa-w-szkoleniach-pracownikow-wykonujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225551,koszty-uczestnictwa-w-szkoleniach-pracownikow-wykonujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225551,koszty-uczestnictwa-w-szkoleniach-pracownikow-wykonujacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232516,kurs-waluty-obcej-a-limit-skladek-na-ubezpieczenie-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232516,kurs-waluty-obcej-a-limit-skladek-na-ubezpieczenie-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232516,kurs-waluty-obcej-a-limit-skladek-na-ubezpieczenie-samochodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231798,kurs-waluty-obcej-gdy-data-wystawienia-faktury-jest-inna-niz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231798,kurs-waluty-obcej-gdy-data-wystawienia-faktury-jest-inna-niz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231798,kurs-waluty-obcej-gdy-data-wystawienia-faktury-jest-inna-niz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225553,kwota-vat-na-fakturze-a-podatkowe-roznice-kursowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225553,kwota-vat-na-fakturze-a-podatkowe-roznice-kursowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225553,kwota-vat-na-fakturze-a-podatkowe-roznice-kursowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223717,minimalny-podatek-dochodowy-od-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223717,minimalny-podatek-dochodowy-od-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223717,minimalny-podatek-dochodowy-od-nieruchomosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226038,minimalny-podatek-od-nieruchomosci-komercyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226038,minimalny-podatek-od-nieruchomosci-komercyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226038,minimalny-podatek-od-nieruchomosci-komercyjnych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234345,moment-potracenia-kosztow-nieistotnych-dotyczacych-dwoch-lat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234345,moment-potracenia-kosztow-nieistotnych-dotyczacych-dwoch-lat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234345,moment-potracenia-kosztow-nieistotnych-dotyczacych-dwoch-lat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232519,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-nieodplatnego-poreczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232519,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-nieodplatnego-poreczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232519,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-nieodplatnego-poreczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233639,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-uslugi-wykonywanej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233639,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-uslugi-wykonywanej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233639,moment-powstania-przychodu-z-tytulu-uslugi-wykonywanej-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227871,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-towarow-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227871,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-towarow-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227871,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-towarow-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231073,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-vouchera.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231073,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-vouchera.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231073,moment-powstania-przychodu-ze-sprzedazy-vouchera.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232127,moment-rozliczenia-w-cit-kosztow-nieistotnych-dotyczacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232127,moment-rozliczenia-w-cit-kosztow-nieistotnych-dotyczacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232127,moment-rozliczenia-w-cit-kosztow-nieistotnych-dotyczacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223311,moment-ujecia-w-kosztach-podatkowych-dewelopera-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223311,moment-ujecia-w-kosztach-podatkowych-dewelopera-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223311,moment-ujecia-w-kosztach-podatkowych-dewelopera-podatku-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230113,moment-ujecia-w-kosztach-podatkowych-wstepnej-oplaty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230113,moment-ujecia-w-kosztach-podatkowych-wstepnej-oplaty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230113,moment-ujecia-w-kosztach-podatkowych-wstepnej-oplaty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227450,mozliwosc-odliczenia-wydatkow-na-dzialalnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227450,mozliwosc-odliczenia-wydatkow-na-dzialalnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227450,mozliwosc-odliczenia-wydatkow-na-dzialalnosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235189,mozliwosc-stosowania-9-stawki-cit-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235189,mozliwosc-stosowania-9-stawki-cit-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235189,mozliwosc-stosowania-9-stawki-cit-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231451,mozliwosc-stosowania-przez-spoldzielnie-15-stawki-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231451,mozliwosc-stosowania-przez-spoldzielnie-15-stawki-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231451,mozliwosc-stosowania-przez-spoldzielnie-15-stawki-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231796,mozliwosc-ujecia-w-kosztach-podatkowych-oplaty-za-informacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231796,mozliwosc-ujecia-w-kosztach-podatkowych-oplaty-za-informacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231796,mozliwosc-ujecia-w-kosztach-podatkowych-oplaty-za-informacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232846,mozliwosc-ujecia-w-kosztach-podatkowych-wydatkow-poniesionych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232846,mozliwosc-ujecia-w-kosztach-podatkowych-wydatkow-poniesionych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232846,mozliwosc-ujecia-w-kosztach-podatkowych-wydatkow-poniesionych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232518,nagrody-w-konkursie-organizowanym-przez-uczelnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232518,nagrody-w-konkursie-organizowanym-przez-uczelnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232518,nagrody-w-konkursie-organizowanym-przez-uczelnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234341,najem-maszyny-od-kontrahenta-zagranicznego-a-podatek-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234341,najem-maszyny-od-kontrahenta-zagranicznego-a-podatek-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234341,najem-maszyny-od-kontrahenta-zagranicznego-a-podatek-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233233,nieodliczony-vat-od-wstepnej-oplaty-leasingowej-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233233,nieodliczony-vat-od-wstepnej-oplaty-leasingowej-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233233,nieodliczony-vat-od-wstepnej-oplaty-leasingowej-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225557,niska-wartosc-nieruchomosci-a-tzw-minimalny-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225557,niska-wartosc-nieruchomosci-a-tzw-minimalny-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225557,niska-wartosc-nieruchomosci-a-tzw-minimalny-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230715,obowiazek-sporzadzenia-dokumentacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230715,obowiazek-sporzadzenia-dokumentacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230715,obowiazek-sporzadzenia-dokumentacji-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227462,obowiazki-platnika-z-tytulu-wyplaty-odsetekdyskonta-listow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227462,obowiazki-platnika-z-tytulu-wyplaty-odsetekdyskonta-listow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227462,obowiazki-platnika-z-tytulu-wyplaty-odsetekdyskonta-listow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226299,odliczanie-od-dochodu-darowizn-na-rzecz-wosp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226299,odliczanie-od-dochodu-darowizn-na-rzecz-wosp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226299,odliczanie-od-dochodu-darowizn-na-rzecz-wosp.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222929,odpis-aktualizujacy-wartosc-zapasow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222929,odpis-aktualizujacy-wartosc-zapasow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222929,odpis-aktualizujacy-wartosc-zapasow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230489,odsetki-od-kredytu-na-zakup-udzialow-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230489,odsetki-od-kredytu-na-zakup-udzialow-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230489,odsetki-od-kredytu-na-zakup-udzialow-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232849,odsetki-od-pozyczki-udzielonej-spolce-komandytowej-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232849,odsetki-od-pozyczki-udzielonej-spolce-komandytowej-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232849,odsetki-od-pozyczki-udzielonej-spolce-komandytowej-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224158,odsetki-od-srodkow-pienieznych-na-lokatach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224158,odsetki-od-srodkow-pienieznych-na-lokatach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224158,odsetki-od-srodkow-pienieznych-na-lokatach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229482,odszkodowanie-otrzymane-przez-spoldzielnie-mieszkaniowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229482,odszkodowanie-otrzymane-przez-spoldzielnie-mieszkaniowa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229482,odszkodowanie-otrzymane-przez-spoldzielnie-mieszkaniowa.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 23 z 50

Odszkodowanie "pokrywające" kwotę kary umownej a przychód podatkowy - interpretacja KIS 3/38

Określanie i dokumentowanie wysokości dochodu uzyskanego w innym państwie 6/40

Omyłkowa wpłata na rachunek VAT a zapłata za pośrednictwem rachunku płatniczego - interpretacja KIS 31/30

Opłata za licencję na znaki towarowe a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych - interpretacja KIS 27/34

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego a koszty finansowania dłużnego 35/44

Otrzymanie 100% zaliczki na poczet sprzedaży towarów a moment powstania przychodu 24/37

Otrzymanie zaliczek/zadatków na poczet przyszłych usług a przychód podatkowy - interpretacja KIS 12/38

PCC od dopłat wniesionych przez wspólników do spółki z o.o. a koszty uzyskania przychodów 13/37

Podatek od budynku handlowo-usługowego wykorzystywanego w części do własnych celów, a w części - wynajmowanego 28/38

Podatek u źródła zapłacony za kontrahenta zagranicznego a koszty podatkowe 8/45

Podatek z tytułu własności budynku - ustalenie podstawy opodatkowania 26/35

Podatkowe rozliczenie przedawnionej odprawy emerytalnej 16/39

Podatkowe skutki przedawnienia zobowiązania z tytułu odsetek 26/38

Podmioty powiązane osobowo 19/40

Podmioty powiązane - zastaw na udziałach 36/45

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników a koszty podatkowe pracodawcy 25/33

Podwyższony odpis na ZFŚS a koszty podatkowe 18/39

Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych 13/35

Powypadkowy remont samochodu ciężarowego a koszty uzyskania przychodów 21/42

Premia roczna wypłacona pracownikom w kosztach uzyskania przychodów pracodawcy 20/41

Przedawnienie zobowiązania wobec wspólnika - termin przedawnienia i skutki w CIT 11/34

Przekazanie klientom nagród otrzymanych uprzednio od kontrahenta a przychód podatkowy - interpretacja KIS 32/34

Przekazanie środków pieniężnych z kasy walutowej na rachunek walutowy a podatkowe różnice kursowe 26/36

Przychody i koszty wynikające z działalności badawczo-rozwojowej podatnika 22/37

Przychody uwzględniane przy ustalaniu statusu małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja KIS 16/36

Przychody z dywidend a "przypisywanie" kosztów pośrednich do źródeł przychodów - interpretacja KIS 35/41

Przychody ze sprzedaży autorskich praw majątkowych jako przychody z zysków kapitałowych - interpretacja KIS 17/31

Przychód spółki z tytułu nieodpłatnego wykonywania na jej rzecz usług przez wspólnika 14/39

Przychód z tytułu najmu rozliczanego w okresach rozliczeniowych - interpretacja KIS 33/35

Przychód z tytułu odszkodowania za opóźniony lot 30/39

Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych źródeł przychodów w CIT 19/35

Refakturowane usługi niematerialne a ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów 16/42

Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego w przychodach podatkowych 19/39

Regulowanie zobowiązań przy użyciu karty płatniczej 32/40

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223715,odszkodowanie-pokrywajace-kwote-kary-umownej-a-przychod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223715,odszkodowanie-pokrywajace-kwote-kary-umownej-a-przychod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223715,odszkodowanie-pokrywajace-kwote-kary-umownej-a-przychod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224816,okreslanie-i-dokumentowanie-wysokosci-dochodu-uzyskanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224816,okreslanie-i-dokumentowanie-wysokosci-dochodu-uzyskanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224816,okreslanie-i-dokumentowanie-wysokosci-dochodu-uzyskanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234031,omylkowa-wplata-na-rachunek-vat-a-zaplata-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234031,omylkowa-wplata-na-rachunek-vat-a-zaplata-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234031,omylkowa-wplata-na-rachunek-vat-a-zaplata-za-posrednictwem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232515,oplata-za-licencje-na-znaki-towarowe-a-ograniczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232515,oplata-za-licencje-na-znaki-towarowe-a-ograniczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232515,oplata-za-licencje-na-znaki-towarowe-a-ograniczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235510,oplata-za-prowadzenie-rachunku-bankowego-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235510,oplata-za-prowadzenie-rachunku-bankowego-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235510,oplata-za-prowadzenie-rachunku-bankowego-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231450,otrzymanie-100-zaliczki-na-poczet-sprzedazy-towarow-a-moment.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231450,otrzymanie-100-zaliczki-na-poczet-sprzedazy-towarow-a-moment.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231450,otrzymanie-100-zaliczki-na-poczet-sprzedazy-towarow-a-moment.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227159,otrzymanie-zaliczekzadatkow-na-poczet-przyszlych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227159,otrzymanie-zaliczekzadatkow-na-poczet-przyszlych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227159,otrzymanie-zaliczekzadatkow-na-poczet-przyszlych-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227456,pcc-od-doplat-wniesionych-przez-wspolnikow-do-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227456,pcc-od-doplat-wniesionych-przez-wspolnikow-do-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227456,pcc-od-doplat-wniesionych-przez-wspolnikow-do-spolki-z-oo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232851,podatek-od-budynku-handlowo-uslugowego-wykorzystywanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232851,podatek-od-budynku-handlowo-uslugowego-wykorzystywanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232851,podatek-od-budynku-handlowo-uslugowego-wykorzystywanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225558,podatek-u-zrodla-zaplacony-za-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225558,podatek-u-zrodla-zaplacony-za-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225558,podatek-u-zrodla-zaplacony-za-kontrahenta-zagranicznego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232129,podatek-z-tytulu-wlasnosci-budynku-ustalenie-podstawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232129,podatek-z-tytulu-wlasnosci-budynku-ustalenie-podstawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232129,podatek-z-tytulu-wlasnosci-budynku-ustalenie-podstawy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228677,podatkowe-rozliczenie-przedawnionej-odprawy-emerytalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228677,podatkowe-rozliczenie-przedawnionej-odprawy-emerytalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228677,podatkowe-rozliczenie-przedawnionej-odprawy-emerytalnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232131,podatkowe-skutki-przedawnienia-zobowiazania-z-tytulu-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232131,podatkowe-skutki-przedawnienia-zobowiazania-z-tytulu-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232131,podatkowe-skutki-przedawnienia-zobowiazania-z-tytulu-odsetek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229795,podmioty-powiazane-osobowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229795,podmioty-powiazane-osobowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229795,podmioty-powiazane-osobowo.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,236000,podmioty-powiazane-zastaw-na-udzialach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,236000,podmioty-powiazane-zastaw-na-udzialach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,236000,podmioty-powiazane-zastaw-na-udzialach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231795,podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-pracownikow-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231795,podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-pracownikow-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231795,podnoszenie-kwalifikacji-zawodowych-pracownikow-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229485,podwyzszony-odpis-na-zfss-a-koszty-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229485,podwyzszony-odpis-na-zfss-a-koszty-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229485,podwyzszony-odpis-na-zfss-a-koszty-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227454,polisa-ubezpieczeniowa-z-grudnia-2017-r-dotyczaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227454,polisa-ubezpieczeniowa-z-grudnia-2017-r-dotyczaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227454,polisa-ubezpieczeniowa-z-grudnia-2017-r-dotyczaca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230490,powypadkowy-remont-samochodu-ciezarowego-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230490,powypadkowy-remont-samochodu-ciezarowego-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230490,powypadkowy-remont-samochodu-ciezarowego-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230117,premia-roczna-wyplacona-pracownikom-w-kosztach-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230117,premia-roczna-wyplacona-pracownikom-w-kosztach-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230117,premia-roczna-wyplacona-pracownikom-w-kosztach-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226693,przedawnienie-zobowiazania-wobec-wspolnika-termin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226693,przedawnienie-zobowiazania-wobec-wspolnika-termin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226693,przedawnienie-zobowiazania-wobec-wspolnika-termin.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234338,przekazanie-klientom-nagrod-otrzymanych-uprzednio-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234338,przekazanie-klientom-nagrod-otrzymanych-uprzednio-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234338,przekazanie-klientom-nagrod-otrzymanych-uprzednio-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232130,przekazanie-srodkow-pienieznych-z-kasy-walutowej-na-rachunek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232130,przekazanie-srodkow-pienieznych-z-kasy-walutowej-na-rachunek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5084,232130,przekazanie-srodkow-pienieznych-z-kasy-walutowej-na-rachunek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230714,przychody-i-koszty-wynikajace-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230714,przychody-i-koszty-wynikajace-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230714,przychody-i-koszty-wynikajace-z-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228672,przychody-uwzgledniane-przy-ustalaniu-statusu-malego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228672,przychody-uwzgledniane-przy-ustalaniu-statusu-malego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228672,przychody-uwzgledniane-przy-ustalaniu-statusu-malego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235507,przychody-z-dywidend-a-przypisywanie-kosztow-posrednich-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235507,przychody-z-dywidend-a-przypisywanie-kosztow-posrednich-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235507,przychody-z-dywidend-a-przypisywanie-kosztow-posrednich-do.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229026,przychody-ze-sprzedazy-autorskich-praw-majatkowych-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229026,przychody-ze-sprzedazy-autorskich-praw-majatkowych-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229026,przychody-ze-sprzedazy-autorskich-praw-majatkowych-jako.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227873,przychod-spolki-z-tytulu-nieodplatnego-wykonywania-na-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227873,przychod-spolki-z-tytulu-nieodplatnego-wykonywania-na-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227873,przychod-spolki-z-tytulu-nieodplatnego-wykonywania-na-jej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234825,przychod-z-tytulu-najmu-rozliczanego-w-okresach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234825,przychod-z-tytulu-najmu-rozliczanego-w-okresach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234825,przychod-z-tytulu-najmu-rozliczanego-w-okresach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233640,przychod-z-tytulu-odszkodowania-za-opozniony-lot.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233640,przychod-z-tytulu-odszkodowania-za-opozniony-lot.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233640,przychod-z-tytulu-odszkodowania-za-opozniony-lot.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229792,przypisanie-kosztow-posrednich-do-poszczegolnych-zrodel.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229792,przypisanie-kosztow-posrednich-do-poszczegolnych-zrodel.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229792,przypisanie-kosztow-posrednich-do-poszczegolnych-zrodel.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228689,refakturowane-uslugi-niematerialne-a-ograniczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228689,refakturowane-uslugi-niematerialne-a-ograniczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228689,refakturowane-uslugi-niematerialne-a-ograniczenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229794,refundacja-kosztow-zatrudnienia-bezrobotnego-w-przychodach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229794,refundacja-kosztow-zatrudnienia-bezrobotnego-w-przychodach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229794,refundacja-kosztow-zatrudnienia-bezrobotnego-w-przychodach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234343,regulowanie-zobowiazan-przy-uzyciu-karty-platniczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234343,regulowanie-zobowiazan-przy-uzyciu-karty-platniczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234343,regulowanie-zobowiazan-przy-uzyciu-karty-platniczej.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 24 z 50

Reklamacja wyrobów a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS 6/36

Rezygnacja z odsetek od nieterminowej wypłaty dywidendy a CIT w spółce wypłacającej 5/34

Rozliczenie straty podatkowej zagranicznego oddziału 18/41

Rozliczenie w 2018 r. straty z lat ubiegłych na gruncie CIT 16/37

Rozwiązanie umowy leasingu operacyjnego a "pozostawienie" w kosztach podatkowych dotychczasowych rat leasingowych 1/40

Różnice inwentaryzacyjne a zaliczka na podatek dochodowy za grudzień 6/38

Różnice kursowe przy faktoringu niepełnym 5/36

Różnice kursowe przy konwersji wierzytelności pożyczkowej na udziały 1/43

Różnice kursowe w przypadku walutowego faktoringu niepełnego 23/44

Skan certyfikatu rezydencji a podatek u źródła 17/34

Składki OC członków zarządu i składki ZUS a koszty podatkowe - interpretacja KIS 10/35

Składki ZUS w części finansowanej przez pracowników w kosztach podatkowych pracodawcy 17/32

Sprzedaż nieruchomości w spółce z o.o. - moment powstania przychodu 10/37

Sprzedaż środka trwałego a źródło przychodów w CIT 20/40

Status małego podatnika na potrzeby CIT - interpretacja KIS 29/33

Status małego podatnika dla celów CIT a przekroczenie limitu w ciągu roku podatkowego 20/42

Straty podatkowe z lat ubiegłych rozliczane w trakcie roku - interpretacja KIS 19/34

Transakcje z udziałowcem a obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej 12/43

"Trzynastka" i naliczone od niej składki ZUS - moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów 9/33

Ubezpieczenie OC po likwidacji biura rachunkowego a koszty uzyskania przychodów 33/37

Ubezpieczenie komunikacyjne samochodu osobowego w kosztach uzyskania przychodów 19/37

Ujęcie w kosztach podatkowych wydatków na organizację posiedzeń rady nadzorczej 32/41

Ujmowanie w kosztach podatkowych nagród dla pracowników wypłaconych z zysku netto 12/42

Ulga na działalność badawczo-rozwojową u podmiotów działających w SSE - wyjaśnienie MF 24/32

Umorzenie lub uznanie za nieściągalną wierzytelności nabytej uprzednio od innego podmiotu 28/35

Umowa najmu na czas nieokreślony a jednorazowa wartość transakcji dla celów CIT/PIT 21/37

Umowa ramowa określająca minimalną wartość transakcji a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS 34/42

Upominki dla pracowników a koszty podatkowe pracodawcy 8/43

Usługi administracyjne i archiwizacyjne a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych - interpretacja KIS 25/32

Usługi związane z obsługą transportu a podatek u źródła - interpretacja KIS 21/35

Ustalanie wielkości zaliczek na podatek dochodowy przez podmiot prowadzący działalność rolniczą 12/40

Utracona zaliczka a koszty uzyskania przychodów 2/43

Używanie samochodów osobowych w 2019 r. a kilometrówka 35/43

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224812,reklamacja-wyrobow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224812,reklamacja-wyrobow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224812,reklamacja-wyrobow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224458,rezygnacja-z-odsetek-od-nieterminowej-wyplaty-dywidendy-a-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224458,rezygnacja-z-odsetek-od-nieterminowej-wyplaty-dywidendy-a-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224458,rezygnacja-z-odsetek-od-nieterminowej-wyplaty-dywidendy-a-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229486,rozliczenie-straty-podatkowej-zagranicznego-oddzialu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229486,rozliczenie-straty-podatkowej-zagranicznego-oddzialu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229486,rozliczenie-straty-podatkowej-zagranicznego-oddzialu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228675,rozliczenie-w-2018-r-straty-z-lat-ubieglych-na-gruncie-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228675,rozliczenie-w-2018-r-straty-z-lat-ubieglych-na-gruncie-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228675,rozliczenie-w-2018-r-straty-z-lat-ubieglych-na-gruncie-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222930,rozwiazanie-umowy-leasingu-operacyjnego-a-pozostawienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222930,rozwiazanie-umowy-leasingu-operacyjnego-a-pozostawienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222930,rozwiazanie-umowy-leasingu-operacyjnego-a-pozostawienie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224814,roznice-inwentaryzacyjne-a-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224814,roznice-inwentaryzacyjne-a-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224814,roznice-inwentaryzacyjne-a-zaliczka-na-podatek-dochodowy-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224459,roznice-kursowe-przy-faktoringu-niepelnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224459,roznice-kursowe-przy-faktoringu-niepelnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224459,roznice-kursowe-przy-faktoringu-niepelnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222932,roznice-kursowe-przy-konwersji-wierzytelnosci-pozyczkowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222932,roznice-kursowe-przy-konwersji-wierzytelnosci-pozyczkowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222932,roznice-kursowe-przy-konwersji-wierzytelnosci-pozyczkowej-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231074,roznice-kursowe-w-przypadku-walutowego-faktoringu-niepelnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231074,roznice-kursowe-w-przypadku-walutowego-faktoringu-niepelnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231074,roznice-kursowe-w-przypadku-walutowego-faktoringu-niepelnego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229029,skan-certyfikatu-rezydencji-a-podatek-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229029,skan-certyfikatu-rezydencji-a-podatek-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229029,skan-certyfikatu-rezydencji-a-podatek-u-zrodla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226296,skladki-oc-czlonkow-zarzadu-i-skladki-zus-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226296,skladki-oc-czlonkow-zarzadu-i-skladki-zus-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226296,skladki-oc-czlonkow-zarzadu-i-skladki-zus-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229028,skladki-zus-w-czesci-finansowanej-przez-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229028,skladki-zus-w-czesci-finansowanej-przez-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229028,skladki-zus-w-czesci-finansowanej-przez-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226298,sprzedaz-nieruchomosci-w-spolce-z-oo-moment-powstania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226298,sprzedaz-nieruchomosci-w-spolce-z-oo-moment-powstania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226298,sprzedaz-nieruchomosci-w-spolce-z-oo-moment-powstania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230116,sprzedaz-srodka-trwalego-a-zrodlo-przychodow-w-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230116,sprzedaz-srodka-trwalego-a-zrodlo-przychodow-w-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230116,sprzedaz-srodka-trwalego-a-zrodlo-przychodow-w-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233231,status-malego-podatnika-na-potrzeby-cit-interpretacja-kis.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233231,status-malego-podatnika-na-potrzeby-cit-interpretacja-kis.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233231,status-malego-podatnika-na-potrzeby-cit-interpretacja-kis.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230118,status-malego-podatnika-dla-celow-cit-a-przekroczenie-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230118,status-malego-podatnika-dla-celow-cit-a-przekroczenie-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230118,status-malego-podatnika-dla-celow-cit-a-przekroczenie-limitu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229790,straty-podatkowe-z-lat-ubieglych-rozliczane-w-trakcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229790,straty-podatkowe-z-lat-ubieglych-rozliczane-w-trakcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229790,straty-podatkowe-z-lat-ubieglych-rozliczane-w-trakcie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227166,transakcje-z-udzialowcem-a-obowiazek-sporzadzania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227166,transakcje-z-udzialowcem-a-obowiazek-sporzadzania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227166,transakcje-z-udzialowcem-a-obowiazek-sporzadzania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226039,trzynastka-i-naliczone-od-niej-skladki-zus-moment-ujecia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226039,trzynastka-i-naliczone-od-niej-skladki-zus-moment-ujecia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226039,trzynastka-i-naliczone-od-niej-skladki-zus-moment-ujecia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234827,ubezpieczenie-oc-po-likwidacji-biura-rachunkowego-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234827,ubezpieczenie-oc-po-likwidacji-biura-rachunkowego-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234827,ubezpieczenie-oc-po-likwidacji-biura-rachunkowego-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229793,ubezpieczenie-komunikacyjne-samochodu-osobowego-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229793,ubezpieczenie-komunikacyjne-samochodu-osobowego-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229793,ubezpieczenie-komunikacyjne-samochodu-osobowego-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234344,ujecie-w-kosztach-podatkowych-wydatkow-na-organizacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234344,ujecie-w-kosztach-podatkowych-wydatkow-na-organizacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234344,ujecie-w-kosztach-podatkowych-wydatkow-na-organizacje.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227165,ujmowanie-w-kosztach-podatkowych-nagrod-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227165,ujmowanie-w-kosztach-podatkowych-nagrod-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227165,ujmowanie-w-kosztach-podatkowych-nagrod-dla-pracownikow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231446,ulga-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-u-podmiotow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231446,ulga-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-u-podmiotow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231446,ulga-na-dzialalnosc-badawczo-rozwojowa-u-podmiotow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232848,umorzenie-lub-uznanie-za-niesciagalna-wierzytelnosci-nabytej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232848,umorzenie-lub-uznanie-za-niesciagalna-wierzytelnosci-nabytej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232848,umorzenie-lub-uznanie-za-niesciagalna-wierzytelnosci-nabytej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230486,umowa-najmu-na-czas-nieokreslony-a-jednorazowa-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230486,umowa-najmu-na-czas-nieokreslony-a-jednorazowa-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230486,umowa-najmu-na-czas-nieokreslony-a-jednorazowa-wartosc.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235187,umowa-ramowa-okreslajaca-minimalna-wartosc-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235187,umowa-ramowa-okreslajaca-minimalna-wartosc-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235187,umowa-ramowa-okreslajaca-minimalna-wartosc-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225556,upominki-dla-pracownikow-a-koszty-podatkowe-pracodawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225556,upominki-dla-pracownikow-a-koszty-podatkowe-pracodawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225556,upominki-dla-pracownikow-a-koszty-podatkowe-pracodawcy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231793,uslugi-administracyjne-i-archiwizacyjne-a-ograniczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231793,uslugi-administracyjne-i-archiwizacyjne-a-ograniczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231793,uslugi-administracyjne-i-archiwizacyjne-a-ograniczenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230484,uslugi-zwiazane-z-obsluga-transportu-a-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230484,uslugi-zwiazane-z-obsluga-transportu-a-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230484,uslugi-zwiazane-z-obsluga-transportu-a-podatek.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227162,ustalanie-wielkosci-zaliczek-na-podatek-dochodowy-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227162,ustalanie-wielkosci-zaliczek-na-podatek-dochodowy-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227162,ustalanie-wielkosci-zaliczek-na-podatek-dochodowy-przez.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223310,utracona-zaliczka-a-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223310,utracona-zaliczka-a-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223310,utracona-zaliczka-a-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235509,uzywanie-samochodow-osobowych-w-2019-r-a-kilometrowka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235509,uzywanie-samochodow-osobowych-w-2019-r-a-kilometrowka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235509,uzywanie-samochodow-osobowych-w-2019-r-a-kilometrowka.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 25 z 50

Warunki uznania leasingu za finansowy na potrzeby CIT 25/38

Wkład pieniężny do spółki z o.o. a CIT 25/37

Wkłady pieniężne do spółek nie powodują powstania przychodu w CIT - interpretacja KIS 9/30

Wspólnota mieszkaniowa a obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego 7/35

Wycena diety dotyczącej podróży służbowej pracownika (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl) 18/38

Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej w trakcie podróży służbowej pracownika 28/39

Wycena przychodu wyrażonego w walucie obcej 16/41

Wydatek w podróży służbowej udokumentowany paragonem - kurs waluty obcej 22/34

Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na posiedzenia rady a koszty podatkowe - interpretacja KIS 30/36

Wydatki na dojazdy członków rady nadzorczej na spotkania rady 12/39

Wydatki na katering dla zleceniobiorców a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna 1/36

Wydatki na menedżera (prezesa zarządu) a koszty uzyskania przychodów w spółce - interpretacja KIS 5/31

Wydatki na nocleg przedstawiciela handlowego w kosztach podatkowych pracodawcy 33/39

Wydatki na posiłki/obiady dla podwykonawcy a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS 15/35

Wydatki na studia pracownika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS 2/40

Wydatki na usługi informatyczne a ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów - interpretacja KIS 22/32

Wydatki na ustanowienie służebności gruntowej na czas nieokreślony 28/40

Wydatki na wymianę wadliwej części w ramach gwarancji a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS 11/31

Wydatki na zamieszczenie w prasie nekrologu a koszty podatkowe 31/32

Wydatki sfinansowane z ZFRON a koszty uzyskania przychodów 14/41

Wydatki związane z używaniem samochodów zastępczych 32/40

Wydruk z MSiG postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego a udokumentowanie nieściągalności należności 15/38

Wynagrodzenia pracowników produkcyjnych w kosztach podatkowych pracodawcy 21/40

Wynagrodzenie wypłacone pracownikowi po terminie w kosztach podatkowych pracodawcy (pytanie z forum internetowego -
www.forum.gofin.pl) 31/31

Wypłata dywidendy w walucie obcej a podatkowe różnice kursowe 15/37

Wypłata dywidendy wspólnikowi będącemu spółką komandytową - skutki podatkowe 34/46

Wysokość przychodów i kosztów a zakres obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych 9/35

Zakup pracownikom strojów opatrzonych logo firmy - ujęcie w kosztach podatkowych 34/45

Zakup towaru na aukcji internetowej od osoby prywatnej a koszty uzyskania przychodów 1/38

Zakup usługi księgowej od podmiotu powiązanego 21/43

Zaliczka na podatek dochodowy poniżej 1.000 zł (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl) 24/34

Zaliczka uiszczona w postępowaniu egzekucyjnym 36/43

Zaliczki na poczet sprzedaży a status małego podatnika CIT - interpretacja KIS 23/40

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231800,warunki-uznania-leasingu-za-finansowy-na-potrzeby-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231800,warunki-uznania-leasingu-za-finansowy-na-potrzeby-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231800,warunki-uznania-leasingu-za-finansowy-na-potrzeby-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231799,wklad-pieniezny-do-spolki-z-oo-a-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231799,wklad-pieniezny-do-spolki-z-oo-a-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231799,wklad-pieniezny-do-spolki-z-oo-a-cit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226036,wklady-pieniezne-do-spolek-nie-powoduja-powstania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226036,wklady-pieniezne-do-spolek-nie-powoduja-powstania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226036,wklady-pieniezne-do-spolek-nie-powoduja-powstania-przychodu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225111,wspolnota-mieszkaniowa-a-obowiazek-zlozenia-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225111,wspolnota-mieszkaniowa-a-obowiazek-zlozenia-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225111,wspolnota-mieszkaniowa-a-obowiazek-zlozenia-sprawozdania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229483,wycena-diety-dotyczacej-podrozy-sluzbowej-pracownika-pytanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229483,wycena-diety-dotyczacej-podrozy-sluzbowej-pracownika-pytanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5018,229483,wycena-diety-dotyczacej-podrozy-sluzbowej-pracownika-pytanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232854,wycena-kosztu-poniesionego-w-walucie-obcej-w-trakcie-podrozy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232854,wycena-kosztu-poniesionego-w-walucie-obcej-w-trakcie-podrozy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232854,wycena-kosztu-poniesionego-w-walucie-obcej-w-trakcie-podrozy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228685,wycena-przychodu-wyrazonego-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228685,wycena-przychodu-wyrazonego-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228685,wycena-przychodu-wyrazonego-w-walucie-obcej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230712,wydatek-w-podrozy-sluzbowej-udokumentowany-paragonem-kurs.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230712,wydatek-w-podrozy-sluzbowej-udokumentowany-paragonem-kurs.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230712,wydatek-w-podrozy-sluzbowej-udokumentowany-paragonem-kurs.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233637,wydatki-na-dojazdy-czlonkow-rady-nadzorczej-na-posiedzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233637,wydatki-na-dojazdy-czlonkow-rady-nadzorczej-na-posiedzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233637,wydatki-na-dojazdy-czlonkow-rady-nadzorczej-na-posiedzenia.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227161,wydatki-na-dojazdy-czlonkow-rady-nadzorczej-na-spotkania-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227161,wydatki-na-dojazdy-czlonkow-rady-nadzorczej-na-spotkania-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227161,wydatki-na-dojazdy-czlonkow-rady-nadzorczej-na-spotkania-rady.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222926,wydatki-na-katering-dla-zleceniobiorcow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222926,wydatki-na-katering-dla-zleceniobiorcow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222926,wydatki-na-katering-dla-zleceniobiorcow-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224455,wydatki-na-menedzera-prezesa-zarzadu-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224455,wydatki-na-menedzera-prezesa-zarzadu-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224455,wydatki-na-menedzera-prezesa-zarzadu-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234828,wydatki-na-nocleg-przedstawiciela-handlowego-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234828,wydatki-na-nocleg-przedstawiciela-handlowego-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5142,234828,wydatki-na-nocleg-przedstawiciela-handlowego-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228348,wydatki-na-posilkiobiady-dla-podwykonawcy-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228348,wydatki-na-posilkiobiady-dla-podwykonawcy-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228348,wydatki-na-posilkiobiady-dla-podwykonawcy-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223308,wydatki-na-studia-pracownika-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223308,wydatki-na-studia-pracownika-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223308,wydatki-na-studia-pracownika-a-koszty-uzyskania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230710,wydatki-na-uslugi-informatyczne-a-ograniczenie-w-zaliczaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230710,wydatki-na-uslugi-informatyczne-a-ograniczenie-w-zaliczaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230710,wydatki-na-uslugi-informatyczne-a-ograniczenie-w-zaliczaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232855,wydatki-na-ustanowienie-sluzebnosci-gruntowej-na-czas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232855,wydatki-na-ustanowienie-sluzebnosci-gruntowej-na-czas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232855,wydatki-na-ustanowienie-sluzebnosci-gruntowej-na-czas.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226690,wydatki-na-wymiane-wadliwej-czesci-w-ramach-gwarancji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226690,wydatki-na-wymiane-wadliwej-czesci-w-ramach-gwarancji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226690,wydatki-na-wymiane-wadliwej-czesci-w-ramach-gwarancji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234034,wydatki-na-zamieszczenie-w-prasie-nekrologu-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234034,wydatki-na-zamieszczenie-w-prasie-nekrologu-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234034,wydatki-na-zamieszczenie-w-prasie-nekrologu-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227874,wydatki-sfinansowane-z-zfron-a-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227874,wydatki-sfinansowane-z-zfron-a-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227874,wydatki-sfinansowane-z-zfron-a-koszty-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234342,wydatki-zwiazane-z-uzywaniem-samochodow-zastepczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234342,wydatki-zwiazane-z-uzywaniem-samochodow-zastepczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234342,wydatki-zwiazane-z-uzywaniem-samochodow-zastepczych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228351,wydruk-z-msig-postanowienia-o-zakonczeniu-postepowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228351,wydruk-z-msig-postanowienia-o-zakonczeniu-postepowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228351,wydruk-z-msig-postanowienia-o-zakonczeniu-postepowania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230487,wynagrodzenia-pracownikow-produkcyjnych-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230487,wynagrodzenia-pracownikow-produkcyjnych-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230487,wynagrodzenia-pracownikow-produkcyjnych-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234032,wynagrodzenie-wyplacone-pracownikowi-po-terminie-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234032,wynagrodzenie-wyplacone-pracownikowi-po-terminie-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234032,wynagrodzenie-wyplacone-pracownikowi-po-terminie-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234032,wynagrodzenie-wyplacone-pracownikowi-po-terminie-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228350,wyplata-dywidendy-w-walucie-obcej-a-podatkowe-roznice-kursowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228350,wyplata-dywidendy-w-walucie-obcej-a-podatkowe-roznice-kursowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228350,wyplata-dywidendy-w-walucie-obcej-a-podatkowe-roznice-kursowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235191,wyplata-dywidendy-wspolnikowi-bedacemu-spolka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235191,wyplata-dywidendy-wspolnikowi-bedacemu-spolka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235191,wyplata-dywidendy-wspolnikowi-bedacemu-spolka.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226040,wysokosc-przychodow-i-kosztow-a-zakres-obowiazkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226040,wysokosc-przychodow-i-kosztow-a-zakres-obowiazkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226040,wysokosc-przychodow-i-kosztow-a-zakres-obowiazkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235190,zakup-pracownikom-strojow-opatrzonych-logo-firmy-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235190,zakup-pracownikom-strojow-opatrzonych-logo-firmy-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235190,zakup-pracownikom-strojow-opatrzonych-logo-firmy-ujecie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222928,zakup-towaru-na-aukcji-internetowej-od-osoby-prywatnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222928,zakup-towaru-na-aukcji-internetowej-od-osoby-prywatnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222928,zakup-towaru-na-aukcji-internetowej-od-osoby-prywatnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230491,zakup-uslugi-ksiegowej-od-podmiotu-powiazanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230491,zakup-uslugi-ksiegowej-od-podmiotu-powiazanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230491,zakup-uslugi-ksiegowej-od-podmiotu-powiazanego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231447,zaliczka-na-podatek-dochodowy-ponizej-1000-zl-pytanie-z-forum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231447,zaliczka-na-podatek-dochodowy-ponizej-1000-zl-pytanie-z-forum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231447,zaliczka-na-podatek-dochodowy-ponizej-1000-zl-pytanie-z-forum.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235999,zaliczka-uiszczona-w-postepowaniu-egzekucyjnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235999,zaliczka-uiszczona-w-postepowaniu-egzekucyjnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,235999,zaliczka-uiszczona-w-postepowaniu-egzekucyjnym.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231070,zaliczki-na-poczet-sprzedazy-a-status-malego-podatnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231070,zaliczki-na-poczet-sprzedazy-a-status-malego-podatnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231070,zaliczki-na-poczet-sprzedazy-a-status-malego-podatnika.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 26 z 50

Zapłata przez dłużnika należności nieściągalnej a przychód podatkowy 22/36

Zapłata za towar o wartości przekraczającej 15.000 zł a koszty podatkowe (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl) 5/33

Zatrzymanie zaliczki w związku z rezygnacją klienta z zakupu a przychód podatkowy 32/35

Zmiana waluty obcej a powstanie podatkowych różnic kursowych 4/41

Zwrot dopłat a obowiązek dokumentacji cen transferowych 3/43

Zwrot towaru a jednorazowa wartość transakcji 11/33

6. Podatek dochodowy od osób fizycznych
50% koszty uzyskania przychodów a wyodrębnienie w umowie o pracę wysokości honorarium - wyrok WSA 28/41

Akcje nabyte po preferencyjnej cenie w ramach programu motywacyjnego 25/45

Bony i talony z ZFŚS a podatek dochodowy 8/47

Czy wydatki na naukę języka obcego mogą być kosztem podatkowym u prowadzącego działalność? 15/47

Dobrowolne umorzenie udziałów a PIT i obowiązki płatnika 22/45

Dochody nierezydentów dla ustalenia prawa do ulgi prorodzinnej na jedno dziecko - wyjaśnienie MF 24/40

Dochód uczącego się dziecka a prawo do ulgi prorodzinnej - interpretacja KIS 5/38

Dochód ze sprzedaży składnika majątku po przejściu z ryczałtu na zasady ogólne 23/49

Dodatek wypłacany pracownikowi oddelegowanemu do pracy za granicę 16/45

Dofinansowanie do wycieczki dziecka pracownika - interpretacja KIS 25/39

Dofinansowanie kosztów dzierżawy terminala płatniczego oraz jego użytkowania 35/53

Dokumentowanie przez przedsiębiorcę transakcji zawieranych z członkiem rodziny 21/47

Dokumentowanie zakupów od ludności przez prowadzących księgi rachunkowe - interpretacja KIS 12/44

Dopłata do pobytu dzieci w przedszkolu a PIT 5/44

Dopłaty ze środków obrotowych do kosztów pobytu dzieci pracowników w przedszkolu 25/43

Dotacja i koszty z nią związane w PKPiR 5/46

Dotacje a limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych - interpretacja KIS 34/48

Dowody stanowiące podstawę ujęcia wydatku w kosztach podatkowych 12/51

Działalność gospodarcza i umowa o pracę a PIT 24/42

Działalność gospodarcza prowadzona we własnym mieszkaniu a koszty podatkowe 19/43

Ekwiwalent pieniężny w formie ryczałtu wypłacany zgodnie z przepisami bhp jest bez PIT - interpretacja KIS 29/41

Ekwiwalent za pranie odzieży - PIT i składki ZUS 7/43

Faktury otrzymane po likwidacji spółki 9/40

Firmowy przychód z obrotu wirtualną walutą przeniesioną z majątku osobistego do firmowego - interpretacja KIS 10/42

Gratisy dla klientów biura turystycznego a PIT 21/46

Jakie ewidencje są prowadzone przy działalności nierejestrowej? 27/45

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230713,zaplata-przez-dluznika-naleznosci-niesciagalnej-a-przychod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230713,zaplata-przez-dluznika-naleznosci-niesciagalnej-a-przychod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230713,zaplata-przez-dluznika-naleznosci-niesciagalnej-a-przychod.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224456,zaplata-za-towar-o-wartosci-przekraczajacej-15000-zl-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224456,zaplata-za-towar-o-wartosci-przekraczajacej-15000-zl-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224456,zaplata-za-towar-o-wartosci-przekraczajacej-15000-zl-a-koszty.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234340,zatrzymanie-zaliczki-w-zwiazku-z-rezygnacja-klienta-z-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234340,zatrzymanie-zaliczki-w-zwiazku-z-rezygnacja-klienta-z-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234340,zatrzymanie-zaliczki-w-zwiazku-z-rezygnacja-klienta-z-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224160,zmiana-waluty-obcej-a-powstanie-podatkowych-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224160,zmiana-waluty-obcej-a-powstanie-podatkowych-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224160,zmiana-waluty-obcej-a-powstanie-podatkowych-roznic-kursowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223719,zwrot-doplat-a-obowiazek-dokumentacji-cen-transferowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223719,zwrot-doplat-a-obowiazek-dokumentacji-cen-transferowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223719,zwrot-doplat-a-obowiazek-dokumentacji-cen-transferowych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226692,zwrot-towaru-a-jednorazowa-wartosc-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226692,zwrot-towaru-a-jednorazowa-wartosc-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226692,zwrot-towaru-a-jednorazowa-wartosc-transakcji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232857,50-koszty-uzyskania-przychodow-a-wyodrebnienie-w-umowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232857,50-koszty-uzyskania-przychodow-a-wyodrebnienie-w-umowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5097,232857,50-koszty-uzyskania-przychodow-a-wyodrebnienie-w-umowie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231807,akcje-nabyte-po-preferencyjnej-cenie-w-ramach-programu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231807,akcje-nabyte-po-preferencyjnej-cenie-w-ramach-programu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231807,akcje-nabyte-po-preferencyjnej-cenie-w-ramach-programu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225562,bony-i-talony-z-zfss-a-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225562,bony-i-talony-z-zfss-a-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4927,225562,bony-i-talony-z-zfss-a-podatek-dochodowy.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228358,czy-wydatki-na-nauke-jezyka-obcego-moga-byc-kosztem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228358,czy-wydatki-na-nauke-jezyka-obcego-moga-byc-kosztem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4988,228358,czy-wydatki-na-nauke-jezyka-obcego-moga-byc-kosztem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230722,dobrowolne-umorzenie-udzialow-a-pit-i-obowiazki-platnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230722,dobrowolne-umorzenie-udzialow-a-pit-i-obowiazki-platnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230722,dobrowolne-umorzenie-udzialow-a-pit-i-obowiazki-platnika.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231453,dochody-nierezydentow-dla-ustalenia-prawa-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231453,dochody-nierezydentow-dla-ustalenia-prawa-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231453,dochody-nierezydentow-dla-ustalenia-prawa-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224461,dochod-uczacego-sie-dziecka-a-prawo-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224461,dochod-uczacego-sie-dziecka-a-prawo-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224461,dochod-uczacego-sie-dziecka-a-prawo-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231079,dochod-ze-sprzedazy-skladnika-majatku-po-przejsciu-z-ryczaltu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231079,dochod-ze-sprzedazy-skladnika-majatku-po-przejsciu-z-ryczaltu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231079,dochod-ze-sprzedazy-skladnika-majatku-po-przejsciu-z-ryczaltu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228698,dodatek-wyplacany-pracownikowi-oddelegowanemu-do-pracy-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228698,dodatek-wyplacany-pracownikowi-oddelegowanemu-do-pracy-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4997,228698,dodatek-wyplacany-pracownikowi-oddelegowanemu-do-pracy-za.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231802,dofinansowanie-do-wycieczki-dziecka-pracownika-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231802,dofinansowanie-do-wycieczki-dziecka-pracownika-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231802,dofinansowanie-do-wycieczki-dziecka-pracownika-interpretacja.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235518,dofinansowanie-kosztow-dzierzawy-terminala-platniczego-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235518,dofinansowanie-kosztow-dzierzawy-terminala-platniczego-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235518,dofinansowanie-kosztow-dzierzawy-terminala-platniczego-oraz.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230497,dokumentowanie-przez-przedsiebiorce-transakcji-zawieranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230497,dokumentowanie-przez-przedsiebiorce-transakcji-zawieranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230497,dokumentowanie-przez-przedsiebiorce-transakcji-zawieranych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227168,dokumentowanie-zakupow-od-ludnosci-przez-prowadzacych-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227168,dokumentowanie-zakupow-od-ludnosci-przez-prowadzacych-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227168,dokumentowanie-zakupow-od-ludnosci-przez-prowadzacych-ksiegi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224465,doplata-do-pobytu-dzieci-w-przedszkolu-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224465,doplata-do-pobytu-dzieci-w-przedszkolu-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224465,doplata-do-pobytu-dzieci-w-przedszkolu-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231805,doplaty-ze-srodkow-obrotowych-do-kosztow-pobytu-dzieci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231805,doplaty-ze-srodkow-obrotowych-do-kosztow-pobytu-dzieci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231805,doplaty-ze-srodkow-obrotowych-do-kosztow-pobytu-dzieci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224466,dotacja-i-koszty-z-nia-zwiazane-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224466,dotacja-i-koszty-z-nia-zwiazane-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4905,224466,dotacja-i-koszty-z-nia-zwiazane-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235193,dotacje-a-limit-przychodow-zobowiazujacy-do-prowadzenia-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235193,dotacje-a-limit-przychodow-zobowiazujacy-do-prowadzenia-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5148,235193,dotacje-a-limit-przychodow-zobowiazujacy-do-prowadzenia-ksiag.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227176,dowody-stanowiace-podstawe-ujecia-wydatku-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227176,dowody-stanowiace-podstawe-ujecia-wydatku-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227176,dowody-stanowiace-podstawe-ujecia-wydatku-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231456,dzialalnosc-gospodarcza-i-umowa-o-prace-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231456,dzialalnosc-gospodarcza-i-umowa-o-prace-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5061,231456,dzialalnosc-gospodarcza-i-umowa-o-prace-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229799,dzialalnosc-gospodarcza-prowadzona-we-wlasnym-mieszkaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229799,dzialalnosc-gospodarcza-prowadzona-we-wlasnym-mieszkaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229799,dzialalnosc-gospodarcza-prowadzona-we-wlasnym-mieszkaniu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233237,ekwiwalent-pieniezny-w-formie-ryczaltu-wyplacany-zgodnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233237,ekwiwalent-pieniezny-w-formie-ryczaltu-wyplacany-zgodnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233237,ekwiwalent-pieniezny-w-formie-ryczaltu-wyplacany-zgodnie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225119,ekwiwalent-za-pranie-odziezy-pit-i-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225119,ekwiwalent-za-pranie-odziezy-pit-i-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225119,ekwiwalent-za-pranie-odziezy-pit-i-skladki-zus.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226046,faktury-otrzymane-po-likwidacji-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226046,faktury-otrzymane-po-likwidacji-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226046,faktury-otrzymane-po-likwidacji-spolki.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226303,firmowy-przychod-z-obrotu-wirtualna-waluta-przeniesiona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226303,firmowy-przychod-z-obrotu-wirtualna-waluta-przeniesiona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226303,firmowy-przychod-z-obrotu-wirtualna-waluta-przeniesiona.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230496,gratisy-dla-klientow-biura-turystycznego-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230496,gratisy-dla-klientow-biura-turystycznego-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5038,230496,gratisy-dla-klientow-biura-turystycznego-a-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232525,jakie-ewidencje-sa-prowadzone-przy-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232525,jakie-ewidencje-sa-prowadzone-przy-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5096,232525,jakie-ewidencje-sa-prowadzone-przy-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 27 z 50

Jak udokumentować nieściągalność należności? 1/49

Kary umowne - koszty uzyskania i przychody podatkowe 10/46

Kiedy powstaje przychód z nieodpłatnych świadczeń? 11/42

Kontrowersje w zakresie opodatkowania świadczeń dla oddelegowanych pracowników 22/41

Korekta składki wypadkowej - moment ujęcia w kosztach 6/46

Koszt kredytu i odsetek jako koszt uzyskania przychodów z najmu - interpretacje KIS 19/41

Koszty na przełomie roku w PKPiR 2/48

Koszty pośrednie na przełomie roku u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe 1/50

Koszty uzyskania przychodów dla twórców w 2018 r. 4/45

Koszty uzyskania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej za granicą 6/47

Koszty związane z zatrudnieniem dziecka jako koszty podatkowe w firmie (pytanie z forum internetowego - www.forum.gofin.pl) 32/45

Kwalifikacja przychodów do właściwej stawki ryczałtu ewidencjonowanego 4/51

Miejsce zamieszkania dziecka nie wpływa na prawo do ulgi prorodzinnej 12/48

Moment ujęcia usług obcych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 20/48

Moment ujęcia w kosztach faktury otrzymanej z opóźnieniem 31/39

Moment ujęcia zakupu towarów w PKPiR 14/50

Nabycie składnika majątku w drodze darowizny i jego sprzedaż - skutki w PIT 14/51

Nadwyżki inwentaryzacyjne u prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów 13/46

Najem prywatny w 2018 r. a limit 100.000 zł na małżonków 3/47

Nauczyciele akademiccy mogą w 2018 r. nadal korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów - wyjaśnienie MF 4/44

Niedochowanie terminu wypłaty wynagrodzeń a stosowanie kosztów pracowniczych i kwoty zmniejszającej podatek 9/39

Nieodpłatne przekazywanie kalendarzy - skutki w PIT 36/49

Nieodpłatne świadczenia dla członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania 19/44

Nie wszystkie papiery wartościowe mieszczą się w definicji programów motywacyjnych - interpretacja KIS 23/46

Obiady dla pracowników sprzedawane po preferencyjnej cenie - PIT, ZUS i VAT 35/50

Obowiązki płatnika umarzającego dług osobie fizycznej 3/50

Obowiązki rolnika zatrudniającego pomocnika - cudzoziemca 30/48

Obowiązki w zakresie JPK a prawo do prowadzenia podatkowej księgi ręcznie 29/43

Odliczanie straty poniesionej w zakończonej działalności gospodarczej 7/41

Odliczenie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w rocznym PIT 12/50

Odpisywanie w koszty materiałów (towarów) z chwilą ich zakupu 25/41

Odsetki od kredytu nie mogą być kosztem przy zbyciu prywatnej nieruchomości 17/41

Odsetki od pożyczki otrzymane przez spółkę jawną - określenie źródła przychodów 20/47

http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222938,jak-udokumentowac-niesciagalnosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222938,jak-udokumentowac-niesciagalnosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222938,jak-udokumentowac-niesciagalnosc-naleznosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226306,kary-umowne-koszty-uzyskania-i-przychody-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226306,kary-umowne-koszty-uzyskania-i-przychody-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4946,226306,kary-umowne-koszty-uzyskania-i-przychody-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226699,kiedy-powstaje-przychod-z-nieodplatnych-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226699,kiedy-powstaje-przychod-z-nieodplatnych-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4957,226699,kiedy-powstaje-przychod-z-nieodplatnych-swiadczen.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230719,kontrowersje-w-zakresie-opodatkowania-swiadczen-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230719,kontrowersje-w-zakresie-opodatkowania-swiadczen-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5049,230719,kontrowersje-w-zakresie-opodatkowania-swiadczen-dla.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224821,korekta-skladki-wypadkowej-moment-ujecia-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224821,korekta-skladki-wypadkowej-moment-ujecia-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224821,korekta-skladki-wypadkowej-moment-ujecia-w-kosztach.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229797,koszt-kredytu-i-odsetek-jako-koszt-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229797,koszt-kredytu-i-odsetek-jako-koszt-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229797,koszt-kredytu-i-odsetek-jako-koszt-uzyskania-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223316,koszty-na-przelomie-roku-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223316,koszty-na-przelomie-roku-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4869,223316,koszty-na-przelomie-roku-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222939,koszty-posrednie-na-przelomie-roku-u-podatnika-prowadzacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222939,koszty-posrednie-na-przelomie-roku-u-podatnika-prowadzacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4857,222939,koszty-posrednie-na-przelomie-roku-u-podatnika-prowadzacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224165,koszty-uzyskania-przychodow-dla-tworcow-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224165,koszty-uzyskania-przychodow-dla-tworcow-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224165,koszty-uzyskania-przychodow-dla-tworcow-w-2018-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224822,koszty-uzyskania-przychodow-z-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224822,koszty-uzyskania-przychodow-z-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4909,224822,koszty-uzyskania-przychodow-z-dzialalnosci-gospodarczej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234348,koszty-zwiazane-z-zatrudnieniem-dziecka-jako-koszty-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234348,koszty-zwiazane-z-zatrudnieniem-dziecka-jako-koszty-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5134,234348,koszty-zwiazane-z-zatrudnieniem-dziecka-jako-koszty-podatkowe.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224168,kwalifikacja-przychodow-do-wlasciwej-stawki-ryczaltu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224168,kwalifikacja-przychodow-do-wlasciwej-stawki-ryczaltu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224168,kwalifikacja-przychodow-do-wlasciwej-stawki-ryczaltu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227171,miejsce-zamieszkania-dziecka-nie-wplywa-na-prawo-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227171,miejsce-zamieszkania-dziecka-nie-wplywa-na-prawo-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227171,miejsce-zamieszkania-dziecka-nie-wplywa-na-prawo-do-ulgi.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230124,moment-ujecia-uslug-obcych-w-podatkowej-ksiedze-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230124,moment-ujecia-uslug-obcych-w-podatkowej-ksiedze-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230124,moment-ujecia-uslug-obcych-w-podatkowej-ksiedze-przychodow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234039,moment-ujecia-w-kosztach-faktury-otrzymanej-z-opoznieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234039,moment-ujecia-w-kosztach-faktury-otrzymanej-z-opoznieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5123,234039,moment-ujecia-w-kosztach-faktury-otrzymanej-z-opoznieniem.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227880,moment-ujecia-zakupu-towarow-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227880,moment-ujecia-zakupu-towarow-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227880,moment-ujecia-zakupu-towarow-w-pkpir.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227881,nabycie-skladnika-majatku-w-drodze-darowizny-i-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227881,nabycie-skladnika-majatku-w-drodze-darowizny-i-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4979,227881,nabycie-skladnika-majatku-w-drodze-darowizny-i-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227475,nadwyzki-inwentaryzacyjne-u-prowadzacych-podatkowa-ksiege.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227475,nadwyzki-inwentaryzacyjne-u-prowadzacych-podatkowa-ksiege.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4969,227475,nadwyzki-inwentaryzacyjne-u-prowadzacych-podatkowa-ksiege.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223724,najem-prywatny-w-2018-r-a-limit-100000-zl-na-malzonkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223724,najem-prywatny-w-2018-r-a-limit-100000-zl-na-malzonkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223724,najem-prywatny-w-2018-r-a-limit-100000-zl-na-malzonkow.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224163,nauczyciele-akademiccy-moga-w-2018-r-nadal-korzystac-z-50.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224163,nauczyciele-akademiccy-moga-w-2018-r-nadal-korzystac-z-50.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4888,224163,nauczyciele-akademiccy-moga-w-2018-r-nadal-korzystac-z-50.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226045,niedochowanie-terminu-wyplaty-wynagrodzen-a-stosowanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226045,niedochowanie-terminu-wyplaty-wynagrodzen-a-stosowanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4941,226045,niedochowanie-terminu-wyplaty-wynagrodzen-a-stosowanie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,236004,nieodplatne-przekazywanie-kalendarzy-skutki-w-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,236004,nieodplatne-przekazywanie-kalendarzy-skutki-w-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5170,236004,nieodplatne-przekazywanie-kalendarzy-skutki-w-pit.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229800,nieodplatne-swiadczenia-dla-czlonkow-zarzadu-pelniacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229800,nieodplatne-swiadczenia-dla-czlonkow-zarzadu-pelniacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5022,229800,nieodplatne-swiadczenia-dla-czlonkow-zarzadu-pelniacych.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231076,nie-wszystkie-papiery-wartosciowe-mieszcza-sie-w-definicji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231076,nie-wszystkie-papiery-wartosciowe-mieszcza-sie-w-definicji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5057,231076,nie-wszystkie-papiery-wartosciowe-mieszcza-sie-w-definicji.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235516,obiady-dla-pracownikow-sprzedawane-po-preferencyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235516,obiady-dla-pracownikow-sprzedawane-po-preferencyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5160,235516,obiady-dla-pracownikow-sprzedawane-po-preferencyjnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223726,obowiazki-platnika-umarzajacego-dlug-osobie-fizycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223726,obowiazki-platnika-umarzajacego-dlug-osobie-fizycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4879,223726,obowiazki-platnika-umarzajacego-dlug-osobie-fizycznej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233647,obowiazki-rolnika-zatrudniajacego-pomocnika-cudzoziemca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233647,obowiazki-rolnika-zatrudniajacego-pomocnika-cudzoziemca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5113,233647,obowiazki-rolnika-zatrudniajacego-pomocnika-cudzoziemca.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233239,obowiazki-w-zakresie-jpk-a-prawo-do-prowadzenia-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233239,obowiazki-w-zakresie-jpk-a-prawo-do-prowadzenia-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5110,233239,obowiazki-w-zakresie-jpk-a-prawo-do-prowadzenia-podatkowej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225117,odliczanie-straty-poniesionej-w-zakonczonej-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225117,odliczanie-straty-poniesionej-w-zakonczonej-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4922,225117,odliczanie-straty-poniesionej-w-zakonczonej-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227174,odliczenie-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-zdrowotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227174,odliczenie-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-zdrowotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,4965,227174,odliczenie-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne-i-zdrowotne.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231804,odpisywanie-w-koszty-materialow-towarow-z-chwila-ich-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231804,odpisywanie-w-koszty-materialow-towarow-z-chwila-ich-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5071,231804,odpisywanie-w-koszty-materialow-towarow-z-chwila-ich-zakupu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229035,odsetki-od-kredytu-nie-moga-byc-kosztem-przy-zbyciu-prywatnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229035,odsetki-od-kredytu-nie-moga-byc-kosztem-przy-zbyciu-prywatnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5009,229035,odsetki-od-kredytu-nie-moga-byc-kosztem-przy-zbyciu-prywatnej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230123,odsetki-od-pozyczki-otrzymane-przez-spolke-jawna-okreslenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230123,odsetki-od-pozyczki-otrzymane-przez-spolke-jawna-okreslenie.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5034,230123,odsetki-od-pozyczki-otrzymane-przez-spolke-jawna-okreslenie.html?open=PDF
http://www.sgk.gofin.pl/n,4572.html
http://www.gofin.pl


Spis treści · Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych · GOFIN · www.gofin.pl · tel. 95 720 85 40 Str. 28 z 50

Odszkodowania za szkody w transporcie 28/48
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Otrzymanie dopłat do świadczonych usług a status małego podatnika dla potrzeb jednorazowej amortyzacji 19/52

Otrzymanie dotacji a amortyzacja środka trwałego 21/50

Pierwszy odpis amortyzacyjny w nowym roku podatkowym przy metodzie degresywnej 3/52

Podstawa naliczenia amortyzacji w latach kolejnych przy jednorazowym odpisie amortyzacyjnym 15/51

Program komputerowy wytworzony przez pracowników 9/49

Programy komputerowe nabyte na potrzeby zewnętrznego korzystania z firmowego serwera 8/60

Przedłużenie okresu trwania umowy leasingu operacyjnego 22/51

Przekazanie środków trwałych pomiędzy działalnościami gospodarczymi małżonków - interpretacja KIS 35/55

Przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego w prawo własności 16/52

Remont środka trwałego przed oddaniem do używania - interpretacja KIS 28/49

Roczna korekta VAT a wartość początkowa środka trwałego 7/47

Rozliczenie kosztów związanych z montażem i uruchomieniem środka trwałego - interpretacja KIS 33/49

Rozliczenie nakładów na budowę środka trwałego o małej wartości 33/51

Rozliczenie wydatków na budowę środka trwałego 22/48

Rozliczenie zakupu dodatkowych elementów wyposażenia pojazdu 35/58

Samochód osobowy o małej wartości jako środek trwały 36/54

Samochód osobowy zakupiony przez spółkę cywilną 5/48

Składniki majątku pierwotnie nabyte w celach prywatnych mogą zostać rozliczone jako środki trwałe - interpretacja KIS 31/46

Służebność gruntowa - rozliczenie wydatków na jej ustanowienie 7/49

Spłata kredytu inwestycyjnego innym kredytem 36/55

Szkoda całkowita a koszty remontu powypadkowego - interpretacja KIS 5/47

Środek trwały nabyty w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych 30/53

Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł nabyte w 2017 r., a oddane do używania w 2018 r. 15/50

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne od 1 stycznia 2018 r. 1/52

Środki trwałe przy najmie prywatnym 35/56

Tablica reklamowa jako środek trwały 26/51

Trwałe odłączenie, sprzedaż oraz ulepszenie środka trwałego 11/47

Ulepszenia w środkach trwałych dokonywane w 2018 r. 29/49

Ulepszenie budynku niewprowadzonego do działalności gospodarczej 30/51

Ulepszenie środka trwałego jednorazowo zamortyzowanego 20/50

Ulepszenie wartości niematerialnej i prawnej powstałej w wyniku prac rozwojowych 28/52

Ustalenie kosztów przy sprzedaży środka trwałego, którego zakup dofinansowano dotacją - interpretacja KIS 34/53

Ustalenie stawki amortyzacyjnej lokalu użytkowego powstałego z przebudowy lokalu mieszkalnego 34/56
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Ustalenie wartości początkowych składników zabudowanej nieruchomości - interpretacja KIS 9/44

Ustanowienie służebności a wartość początkowa budynku - interpretacja KIS 30/50

Uzbrojenie terenu a wartość początkowa gruntu 1/58

Używanie środka trwałego, który jest w całości zamortyzowany 9/46

Wartość początkowa budynku a koszt wytworzenia zużytych materiałów 4/56

Wartość początkowa budynku a zainstalowane w nim urządzenia stanowiące wyposażenie - interpretacja KIS 15/48

Wpływ różnic kursowych od własnych środków pieniężnych na wartość początkową środka trwałego 20/52

Wprowadzenie do działalności gospodarczej składnika majątku nabytego do celów prywatnych 5/51

Wycena maszyn pod zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego 17/47

Wycena wartości początkowej ujawnionego środka trwałego - interpretacja KIS 23/55

Wydatek na rozładunek oraz badanie techniczne w przypadku leasingu operacyjnego - podatkowo a finansowego - bilansowo 14/56

Wydatki na montaż klimatyzatorów w budynku firmowym 23/57

Wydatki na wdrożenie programów komputerowych 10/54

Wydatki na zakup sytemu operacyjnego serwera 13/52

Wydatki związane z pojazdem wykorzystywanym również do celów prywatnych - interpretacja KIS 22/47

Wykup promesy bankowej w celu podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji - interpretacja KIS 11/45

Wykup samochodu osobowego z leasingu i jego amortyzacja 8/57

Wynagrodzenia pracowników a koszt wytworzenia środka trwałego - interpretacja KIS 4/51

Wynagrodzenie osób związanych z prowadzoną inwestycją 13/51

Wynagrodzenie pracowników związane z montażem środka trwałego - ustalenie wartości początkowej oraz amortyzacja 25/48

Wynajem środka trwałego a indywidualna stawka amortyzacyjna - interpretacja KIS 25/47

Zakres ograniczeń wynikających z nowych zasad amortyzacji środków trwałych otrzymanych tytułem darmym 4/55
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