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1. Koniecznie przeczytaj
Automatyczna akceptacja w usłudze Twój e-PIT została już zakończona 16/4

Badanie e-sprawozdań finansowych - w pytaniach i odpowiedziach Ministerstwa Finansów 14/4

Biała lista podatników VAT - już od 1 września 2019 r. 25/4

Brak kar za złożenie JPK_VAT za lipiec 2019 r. po terminie - komunikat Min. Fin. 26/4

Czy w 2019 r. nastąpi zmiana stawek VAT? 24/4

Dodatkowy element autoryzacyjny w usłudze Twój e-PIT - komunikat Ministerstwa Finansów 8/4

Do elektrycznych samochodów osobowych stosuje się limit w wysokości 225.000 zł - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego
Wydawnictwa 22/4

Do samochodów elektrycznych można stosować limit amortyzacji w wysokości 225.000 zł 21/6

Dzień ukończenia 26. roku życia decyduje o zwolnieniu z PIT - wyjaśnienie Min. Fin. 29/4

E-PIT dostępny już od 15 lutego 2019 r. - komunikat Ministerstwa Finansów 5/4

E-PIT już dostępny na Portalu Podatkowym - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów 7/4

E-sprawozdania finansowe 9/4

Ewidencjonowanie w kasie fiskalnej zużycia firmowego paliwa na cele prywatne pracownika 2/5

Faktura za media wystawiona dla podatnika musi zawierać jego NIP 17/5

Identyfikator podatkowy cudzoziemca w PIT-11 4/5

Identyfikator podatkowy cudzoziemca w PIT-11 za 2019 r. 36/8

Jeden wykaz podatników VAT już dostępny - komunikat Ministerstwa Finansów 27/9

Kalendarium ważnych zmian w VAT wchodzących w życie w 2019 r. 27/5

Kalendarium ważnych zmian w VAT wchodzących w życie w 2020 r. 28/7

Kasy online można stosować już od 1 maja 2019 r. - komunikat Min. Fin. 15/4

Kolejne wyjaśnienia Dyrektora KIS dotyczące wydatków na leasingowane samochody osobowe 19/4

Kolejne wyjaśnienia Dyrektora KIS w sprawie rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi 16/4

Konsekwencje przelewu należności na rachunek spoza białej listy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa 33/5

Konsekwencje wyroku TSUE dotyczącego momentu wykonania usług budowlanych 18/4

Kontrowersje w sprawie opodatkowania przychodów z najmu prywatnego przez małżonków 1/5

Korekta zobowiązania VAT a skonto 2/6

Korekty cen transferowych wystawione w 2019 r. dotyczące transakcji lub innych zdarzeń realizowanych w 2018 r. 9/10

Koszty używania prywatnego samochodu stanowiącego współwłasność przedsiębiorcy 11/7

Likwidacja odwrotnego obciążenia w transakcjach krajowych - od 1 listopada 2019 r. 31/8

Limit 150.000 zł przy współwłasności samochodu osobowego 17/4

List z ZUS o stanie rozliczeń przedsiębiorców na koniec 2018 r. 8/5
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5325,242055,automatyczna-akceptacja-w-usludze-twoj-e-pit-zostala-juz.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5412,245588,brak-kar-za-zlozenie-jpkvat-za-lipiec-2019-r-po.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5389,244907,czy-w-2019-r-nastapi-zmiana-stawek-vat.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5443,246762,dzien-ukonczenia-26-roku-zycia-decyduje-o-zwolnieniu.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5270,239398,e-sprawozdania-finansowe.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5186,236691,ewidencjonowanie-w-kasie-fiskalnej-zuzycia-firmowego-paliwa.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5186,236691,ewidencjonowanie-w-kasie-fiskalnej-zuzycia-firmowego-paliwa.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5340,242353,faktura-za-media-wystawiona-dla-podatnika-musi-zawierac-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5340,242353,faktura-za-media-wystawiona-dla-podatnika-musi-zawierac-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5340,242353,faktura-za-media-wystawiona-dla-podatnika-musi-zawierac-jego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5213,237595,identyfikator-podatkowy-cudzoziemca-w-pit-11.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5213,237595,identyfikator-podatkowy-cudzoziemca-w-pit-11.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5505,249269,identyfikator-podatkowy-cudzoziemca-w-pit-11-za-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5505,249269,identyfikator-podatkowy-cudzoziemca-w-pit-11-za-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5505,249269,identyfikator-podatkowy-cudzoziemca-w-pit-11-za-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5421,245929,jeden-wykaz-podatnikow-vat-juz-dostepny-komunikat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5421,245929,jeden-wykaz-podatnikow-vat-juz-dostepny-komunikat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5421,245929,jeden-wykaz-podatnikow-vat-juz-dostepny-komunikat.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5421,245928,kalendarium-waznych-zmian-w-vat-wchodzacych-w-zycie-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5421,245928,kalendarium-waznych-zmian-w-vat-wchodzacych-w-zycie-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5421,245928,kalendarium-waznych-zmian-w-vat-wchodzacych-w-zycie-w-2019-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5436,246304,kalendarium-waznych-zmian-w-vat-wchodzacych-w-zycie-w-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5436,246304,kalendarium-waznych-zmian-w-vat-wchodzacych-w-zycie-w-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5436,246304,kalendarium-waznych-zmian-w-vat-wchodzacych-w-zycie-w-2020-r.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5320,241619,kasy-online-mozna-stosowac-juz-od-1-maja-2019-r-komunikat-min.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5320,241619,kasy-online-mozna-stosowac-juz-od-1-maja-2019-r-komunikat-min.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5320,241619,kasy-online-mozna-stosowac-juz-od-1-maja-2019-r-komunikat-min.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5351,242975,kolejne-wyjasnienia-dyrektora-kis-dotyczace-wydatkow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5351,242975,kolejne-wyjasnienia-dyrektora-kis-dotyczace-wydatkow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5351,242975,kolejne-wyjasnienia-dyrektora-kis-dotyczace-wydatkow-na.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5325,242056,kolejne-wyjasnienia-dyrektora-kis-w-sprawie-rozliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5325,242056,kolejne-wyjasnienia-dyrektora-kis-w-sprawie-rozliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5325,242056,kolejne-wyjasnienia-dyrektora-kis-w-sprawie-rozliczania.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5481,248222,konsekwencje-przelewu-naleznosci-na-rachunek-spoza-bialej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5481,248222,konsekwencje-przelewu-naleznosci-na-rachunek-spoza-bialej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5481,248222,konsekwencje-przelewu-naleznosci-na-rachunek-spoza-bialej.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5343,242801,konsekwencje-wyroku-tsue-dotyczacego-momentu-wykonania-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5343,242801,konsekwencje-wyroku-tsue-dotyczacego-momentu-wykonania-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5343,242801,konsekwencje-wyroku-tsue-dotyczacego-momentu-wykonania-uslug.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5179,236288,kontrowersje-w-sprawie-opodatkowania-przychodow-z-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5179,236288,kontrowersje-w-sprawie-opodatkowania-przychodow-z-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5179,236288,kontrowersje-w-sprawie-opodatkowania-przychodow-z-najmu.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5186,236692,korekta-zobowiazania-vat-a-skonto.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5186,236692,korekta-zobowiazania-vat-a-skonto.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5186,236692,korekta-zobowiazania-vat-a-skonto.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5270,239399,korekty-cen-transferowych-wystawione-w-2019-r-dotyczace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5270,239399,korekty-cen-transferowych-wystawione-w-2019-r-dotyczace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5270,239399,korekty-cen-transferowych-wystawione-w-2019-r-dotyczace.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5286,240098,koszty-uzywania-prywatnego-samochodu-stanowiacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5286,240098,koszty-uzywania-prywatnego-samochodu-stanowiacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5286,240098,koszty-uzywania-prywatnego-samochodu-stanowiacego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5462,247486,likwidacja-odwrotnego-obciazenia-w-transakcjach-krajowych-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5462,247486,likwidacja-odwrotnego-obciazenia-w-transakcjach-krajowych-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5462,247486,likwidacja-odwrotnego-obciazenia-w-transakcjach-krajowych-od.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5340,242352,limit-150000-zl-przy-wspolwlasnosci-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5340,242352,limit-150000-zl-przy-wspolwlasnosci-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5340,242352,limit-150000-zl-przy-wspolwlasnosci-samochodu-osobowego.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5260,238934,list-z-zus-o-stanie-rozliczen-przedsiebiorcow-na-koniec.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5260,238934,list-z-zus-o-stanie-rozliczen-przedsiebiorcow-na-koniec.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5260,238934,list-z-zus-o-stanie-rozliczen-przedsiebiorcow-na-koniec.html?open=PDF
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Mechanizm podzielonej płatności i biała lista podatników VAT 35/4

Można już sprawdzić mikrorachunek podatkowy obowiązujący od 1 stycznia 2020 r. - komunikat Min. Fin. 33/6

Największe przedsiębiorstwa weszły już do PPK - od 1 lipca 2019 r. 21/5

Nieodpłatne świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki kapitałowej a przychód podatkowy - odpowiedź Min. Fin. na pytanie
naszego Wydawnictwa 21/6

Nierezydent nie musi wpłacać "zaległego" PIT za 2018 r. - informacja Ministerstwa Finansów 20/8

Nowa wersja struktury JPK_FA - komunikat Min. Fin. 11/9

Nowa wersja struktury JPK dla faktur - od 1 lipca 2019 r. 18/6

Nowe objaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie Wykazu podatników VAT (białej listy) 34/4

Nowe oznaczenia literowe na paragonie fiskalnym - obowiązkowo od 1 sierpnia 2019 r. 21/4

Nowe praktyczne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące e-sprawozdań 3/6

Nowe stanowisko organów podatkowych w sprawie definiowania dnia poniesienia kosztu 6/4

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań 10/5

Objaśnienia dotyczące podatku od dochodu z praw własności intelektualnej (IP Box) 22/10

Objaśnienia podatkowe Min. Fin. w zakresie cen transferowych i podatku u źródła 20/8

Obowiązek posiadania firmowego rachunku bankowego - od 1 listopada 2019 r. 30/8

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego SP ZOZ do KRS oraz urzędu skarbowego 11/6

Odliczanie VAT od zakupu usług noclegowych i gastronomicznych w świetle wyroku TSUE - komunikat MF 17/5

Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa 3/4

Odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej samochodu osobowego a przychód 36/6

Opłaty w leasingu operacyjnym samochodu osobowego w 2019 r. - w świetle wyjaśnień Dyrektora KIS 13/4

Organy podatkowe zmieniają zdanie w kwestii kwalifikowania do kosztów podatkowych kar umownych 26/5

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 9/12

Oświadczenie o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych dla celów CIT i PIT 22/7

Otrzymanie dotacji a korekta kosztów podatkowych - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa 1/4

Podatek od przychodów z budynków wybudowanych na cudzym gruncie - odpowiedź Min. Fin. na pytanie naszego Wydawnictwa 25/5

Podatek od przychodów z budynków wynajmowanych 20/6
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Podpisywanie JPK_VAT danymi autoryzującymi w 2019 r. 1/21

Podpisywanie JPK_VAT w 2019 r. 3/12
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Projekt nowego rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 21/11
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Prosta spółka akcyjna i inne nowelizacje K.s.h. 24/14

Przedłużono stosowanie dla celów podatkowych PKWiU 2008 r. 2/10

Przedłużono termin składania CIT-8 przez niektórych podatników 11/10

Przedłużono zaniechanie poboru PCC od umowy sprzedaży/zamiany waluty wirtualnej 20/12

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy zwalniającej z PIT przychody osób do 26. roku życia 20/10

Rada Ministrów przyjęła projekt wprowadzający nową matrycę stawek VAT 9/15

Rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru PIT od niektórych stypendiów 31/10

Stawka 0% VAT dla WDT - ważne zmiany od 2020 r. 32/7

Stawki karty podatkowej w 2020 r. 35/13

Staż uczniowski i odliczanie od dochodu darowizn na cele kształcenia zawodowego - zmiany w CIT/PIT 2/10

Środki otrzymane z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego - zmiany w CIT 8/10

Świadczenie uzupełniające - dodatkowe wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 26/12

Ułatwienia w kontaktach z organami podatkowymi - projekty ustaw 17/10

Ustawa o ograniczaniu zatorów płatniczych - opublikowana 27/21

Uwolnienie środków z rachunku VAT zwolnione z opłaty skarbowej - od 1 listopada 2019 r. 33/8

Ważne zmiany w VAT - już od 1 września br. 23/9

Ważne zmiany w ustawie o VAT i Ordynacji podatkowej - od 2020 r. 24/5

Wiążąca Informacja Stawkowa - ważne zmiany w ustawie o VAT 29/6

Więcej uprawnień dla pracownika - członka najbliższej rodziny i inne zmiany w Kodeksie pracy 19/10

Wniosek w sprawie wiążącej Informacji Taryfowej - od 1 października 2019 r. wyłącznie w formie elektronicznej 28/12

Wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej nie jest przesądzone - komunikat Min. Fin. 23/16

Wydłużono terminy składania deklaracji i zapłaty podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków 6/9

Wykaz towarów/usług objętych ulgą termomodernizacyjną 3/19

Wzór zbiorczej deklaracji na potrzeby PCC 18/10
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5. Podatek dochodowy od osób prawnych
Biała lista a koszty uzyskania przychodów - interpretacje KIS 35/37

Brak ewidencji przebiegu pojazdu a ujęcie w kosztach podatkowych wydatków związanych z samochodami osobowymi 30/40

Brak zapłaty zobowiązania - nowe regulacje w CIT/PIT w 2020 r. 25/39

Brak zwrotu przez sprzedawcę należności za oddane mu towary a CIT - interpretacja KIS 7/33

Ceny transferowe - obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji za 2018 r. 10/33

Ceny transferowe - oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej 27/47

Część odsetkowa raty w leasingu operacyjnym a koszty finansowania dłużnego - wyrok WSA 14/36

Dochody stowarzyszenia uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone na cele statutowe a zwolnienie z CIT 20/43

Dochody z najmu nieruchomości/odsetek od lokat a stawka CIT - interpretacja KIS 13/29

Dokumentowanie w 2019 r. pożyczki uzyskanej od podmiotu powiązanego 8/38

Dokumentowanie wydatków ponoszonych za granicą 1/46

Dzień poniesienia kosztu pośredniego 16/37

Forma przekazania do urzędu skarbowego CIT-8 za 2018 r. 4/36

Formy regulowania zobowiązań a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS 14/38

Imprezy z udziałem pracowników i podwykonawców oraz członków ich rodzin a koszty podatkowe - interpretacja KIS 29/36

Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż prototypu? 7/39

Jak wypełnić formularz IFT-2/IFT-2R, gdy kontrahent zagraniczny prowadzi zakład w Polsce? 35/41

Kiedy odliczyć od podstawy opodatkowania koszty kwalifikowane związane z ulgą B+R? 2/44

Korekta kosztu podatkowego po przedawnieniu zobowiązania podatkowego 24/40

Korekta przychodu na skutek błędnej ceny na fakturze pierwotnej 8/42

Koszty finansowania dłużnego a różnice kursowe w faktoringu odwrotnym 29/39

Koszty finansowania dłużnego - sposób wyliczania limitu 36/41

Koszty obsługi prawnej w przypadku sporu spółki z jej wspólnikiem 28/38

Koszty sądowe ponoszone w związku z kwestionowaniem kary umownej a CIT - interpretacja KIS 23/39

Koszty używania prywatnego samochodu pracownika w podróży służbowej a kilometrówka 8/41

Koszty wyceny udziałów w postępowaniu egzekucyjnym 13/34

Kurs waluty obcej stosowany do wyceny kosztu z tytułu importu towaru 4/36

Kurs waluty obcej stosowany do wyceny zbiorczej faktury korygującej przychody - interpretacja KIS 1/41

Kurs waluty obcej stosowany na potrzeby poboru podatku u źródła 33/36

Kwoty wypłacone klientowi mimo uznania reklamacji za niezasadną a koszty podatkowe - interpretacja KIS 34/34

Leasing operacyjny samochodu osobowego w kosztach podatkowych leasingodawcy 13/30

Leasing samochodu od niemieckiej firmy działającej w Polsce poprzez oddział 9/41
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Zapewnienie noclegu pracownikom oddelegowanym powoduje u nich powstanie przychodu - przełomowy wyrok NSA 2/47
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Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej - objaśnienia podatkowe Min. Fin. 29/42
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Zwolnienie z PIT przychodów osób do 26. roku życia - wybrane zagadnienia 27/50
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7. Środki trwałe
Amortyzacja nieruchomości otrzymanej w darowiźnie 11/55

Amortyzacja nieruchomości wykorzystywanej w działalności jednego z małżonków - interpretacja KIS 15/52
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Amortyzacja środków trwałych wykorzystywanych pierwotnie w działalności współmałżonka - interpretacja KIS 36/52

Amortyzacja wyposażenia domu przeznaczonego na wynajem 35/53

Budowa budynku na gruntach należących do wspólników spółki z o.o. 1/57

Budynek magazynowy a jednorazowy odpis amortyzacyjny w wysokości 100.000 zł 20/56
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Jednorazowy odpis amortyzacyjny w przypadku małych podatników 14/54
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Kwalifikacja składnika majątku do wyposażenia a przewidywany okres jego wykorzystywania 9/55

Likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym wskutek przedterminowego zakończenia umowy najmu 1/58

Likwidacja niezamortyzowanych środków trwałych wybudowanych na obcym gruncie - interpretacja KIS 31/51

Likwidacja środka trwałego w związku z jego bezużytecznością 12/54

Limit w wysokości 150.000 zł dotyczy również pojazdów, których amortyzację rozpoczęto przed 1.01.2019 r. - interpretacja KIS 18/48

Lokale użytkowe a opodatkowanie przychodów z budynków - interpretacja KIS 26/54

Montaż nawigacji w firmowym samochodzie osobowym - rozliczenie dla celów CIT/PIT 27/59

Nabycie środków trwałych oraz wyposażenia sfinansowane ze środków Funduszu Pracy - interpretacja KIS 33/47
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