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1. Koniecznie przeczytaj
13 kwietnia br. upływa termin na zgłoszenie danych do CRBR - komunikat Min. Fin. 9/6

Będzie dłuższy termin na odliczanie VAT 33/5

Brexit - skutki dla przedsiębiorców 6/6

Brexit - stosowanie przepisów o podatkach dochodowych w okresie przejściowym 14/5

Czy można łączyć różne pomoce w ramach tarczy antykryzysowej? 15/4

Czy sfinansowanie pracownikowi testu na obecność koronawirusa powoduje powstanie przychodu w PIT? 17/6

Czy trzeba skorygować wyższe odpisy na ZFŚS w okresie epidemii koronawirusa? - stanowisko MRPiPS 22/7

Definiowanie pojęcia "negatywne konsekwencje ekonomiczne" dla celów wpłacania zaliczek na PIT przez płatników 22/6

Do 13 lipca 2020 r. trzeba zgłosić dane do CRBR 19/6

Do 31 grudnia 2020 r. trzeba przedłożyć pełnomocnictwa lub oświadczenia w PFR 36/8

Do paragonu uznanego za fakturę uproszczoną można wystawić fakturę - zmiana stanowiska KIS 18/6

Dowód weryfikacji kontrahenta w białej liście należy przechowywać 5/4

Jakie podmioty obsługiwane są przez wyspecjalizowany urząd skarbowy? 35/5

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu walki z COVID-19 16/8

Kompensata transakcji objętych MPP a CIT/PIT - rozbieżne stanowisko organów podatkowych 31/9

Komunikaty Min. Fin. i ZUS związane z koronawirusem 10/4

Komunikaty ZUS w sprawie nowych rozwiązań tarczy antykryzysowej 31/4

Kontakt z urzędami skarbowymi 9/4

Korekta w ramach ulgi na złe długi dla celów CIT/PIT 6/5

Korekta wyższych odpisów na ZFŚS a koszty podatkowe - wyjaśnienie Min. Fin. 25/5

Koronawirus - GOFIN wyjaśnia 11/4

Limit prezentów o małej wartości w 2021 r. będzie wyższy 34/7

Łączenie dofinansowania z FGŚP i PUP 24/7

Mechanizm podzielonej płatności - objaśnienia podatkowe Min. Fin. 3/4

Mikrorachunek podatkowy - regulowanie tytułów wykonawczych 4/10

Mikrorachunek podatkowy - zasady stosowania od 1 stycznia 2020 r. 1/4

Ministerstwo Finansów przypomina o nowych możliwościach w usłudze Twój e-PIT 7/10

Moment ujęcia w kosztach podatkowych pracodawcy wpłat na PPK 5/5

Nie będzie zmian w zakresie faktur uproszczonych - wyjaśnienie Min. Fin. 35/4

Nie wszystkich wpłat należy dokonywać na mikrorachunek podatkowy 3/4

Nowa matryca stawek VAT już obowiązuje, a nowy JPK_VAT od 1 października 2020 r. 20/6

Nowe terminy podatkowe i sprawozdawcze wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej 12/4
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Nowy JPK_VAT w świetle wyjaśnień Min. Fin. 23/12

Nowy JPK_VAT wraz z deklaracją - dopiero od 1 października 2020 r. 17/6

Nowy wniosek o świadczenie postojowe dla zleceniobiorców na PUE ZUS - informacja ZUS 23/11
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Objaśnienia podatkowe w sprawie COVID-19 23/4
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Od 2021 r. kolejne branże będą objęte obowiązkiem stosowania kas on-line 36/7

Od nowego roku ulga abolicyjna w ograniczonej wysokości 33/5

Okresowe przeglądy kas rejestrujących mogą zostać odroczone 12/7

Opłacanie zaliczek na PIT po rezygnacji z zaliczek uproszczonych 22/5

Otrzymanie subwencji/pożyczki z PFR a CIT/PIT - wyjaśnienie Min. Fin. 16/4

Paragon jako faktura uproszczona - prawo do wystawienia faktury i ujęcie w JPK_VAT 24/4

Paragony fiskalne nie będą uznawane za faktury - Min. Fin. uwzględnia postulaty podatników 33/4

Paragony na niewielkie kwoty uznane za faktury - objaśnienia podatkowe Min. Fin. 32/4

Paragon z NIP nabywcy - najnowsze wyjaśnienia Min. Fin. 30/4
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Zmiany w CIT/PIT i Ordynacji podatkowej związane z zapłatą na rachunek spoza białej listy 15/8

Zmiany w CIT/PIT związane z likwidacją Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 29/12

Zmiany w CIT/PIT związane z uszczelnianiem systemu podatkowego - informacja Min. Fin. 28/6

Zmiany w PIT i CIT związane ze wsparciem rozwoju elektromobilności 3/15

Zmiany w kodach tytułu do ubezpieczeń w ZUS 33/12

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi 36/25

Zmiany w obrocie paliwami opałowymi 5/7

Zmiany w obrocie z zagranicą uchwalone 18/9

Zmiany w zakresie kas rejestrujących 14/11

Zmiany w zakresie korzystania z portalu podatkowego 7/12

Zmiany w zakresie odbywania kwarantanny przez domowników oraz wypłaty zasiłku opiekuńczego za okres kwarantanny 33/10

Zmiany w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT 14/10

Zmiany w zakresie stosowania obniżonych stawek VAT 26/13

Zmiany w zakresie ustalania prewspółczynnika przez uczelnie i instytuty badawcze 8/6

Zmiany w zakresie wykazywania w nowym JPK_VAT paragonów uznanych za faktury uproszczone 11/16

Zmiany w zwolnieniu ze składek ZUS i świadczeniu postojowym 15/7

Zmiany związane z przeciwdziałaniem społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 30/7

Zmieniono niektóre kody tytułu ubezpieczeń w ZUS 36/21

Zmieniono rozporządzenia w sprawie dokumentacji cen transferowych 7/12

Zmieniono wzór zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza białej listy (ZAW-NR) 21/7

Zwolnienia z kas rejestrujących - projektowane zmiany 34/8

Zwolnienie z PIT świadczeń pieniężnych przyznanych osobom zesłanym lub deportowanym 26/14

Zwolnienie z VAT importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia niektórych towarów 12/9

Zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji towarów biobójczych 13/24

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla szerszej grupy osób 31/12

3. Zagadnienia opracowane kompleksowo
Bony przekazane nieodpłatnie kontrahentom - podatki i ewidencja księgowa 1/16

Bony świąteczne dla pracowników - rozliczenie podatkowe, składki ZUS i ewidencja księgowa 36/30

Cesja umowy leasingu operacyjnego samochodu osobowego - wybrane zagadnienia 16/20

Darowizna przedsiębiorstwa członkowi rodziny - regulacje kodeksowe i skutki podatkowe 34/15

Darowizny przekazane w 2020 r. - wybrane zagadnienia 20/20

Dodatkowe świadczenia na rzecz członka zarządu - podatki i ewidencja księgowa 4/18

Dofinansowanie od starosty w związku z koronawirusem - wybrane zagadnienia 18/9
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Dofinansowanie z ZFŚS do wypoczynku pracowników - podatki, składki ZUS i ewidencja księgowa 21/8
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4. Podatek VAT
Błędna stawka VAT na fakturze a prawo nabywcy do odliczenia podatku - interpretacja KIS 34/22

Brak faktury z tytułu WNT - skutki w VAT 27/30

Czy konieczne jest zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy, gdy zapłata nastąpi w ramach MPP? 8/22

Czy można przesunąć termin złożenia JPK_VAT? 35/34

Czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej transakcji? 9/26

Czy należy wystawiać faktury do paragonów na niewielkie kwoty? 5/25

Czynności wykonywane przez gminę a VAT 22/35

Czy obcokrajowiec może korzystać z podmiotowego zwolnienia z VAT? 29/28

Czy obowiązek zamieszczania na fakturach wyrazów "mechanizm podzielonej płatności" zależy od wartości umowy? 21/28

Czy opłata za zerwanie umowy podlega opodatkowaniu VAT? 23/28

Czy pobierane przez deweloperów opłaty rezerwacyjne podlegają opodatkowaniu VAT? 12/29

Czy stawka VAT na usługi kosmetyczne zostanie obniżona? - odpowiedź na interpelację poselską 26/27

Czy usługę trzeba ewidencjonować w kasie fiskalnej, gdy zapłatę podatnik otrzymuje od portalu internetowego? 1/30

Dania z owocami morza - stawka VAT od 1 lipca 2020 r. 23/34

Darowizna pomiędzy czynnymi podatnikami VAT 10/31

Darowizna środków ochrony indywidualnej na rzecz DPS a VAT 15/27

Darowizna tabletów na rzecz szkoły w okresie epidemii a stawka VAT 18/25

Darowizna towarów w świetle ustawy o VAT 31/33

Data wystawienia faktury może wyznaczać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT 31/32

Deklaracja wraz z ewidencją w formie JPK - nowe oznaczenia towarów/usług 10/26

Deklaracja wraz z ewidencją w formie JPK - wybrane zagadnienia 11/27

Dobrowolna zapłata w ramach podzielonej płatności - ujęcie faktury w nowym JPK_VAT 27/28

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT - wyrok WSA 16/27

Dokumentowanie czynności wykonywanych przez spółkę na rzecz swojego jedynego udziałowca 5/29

Dokumentowanie transakcji przez podatnika zwolnionego z VAT 32/31

Dostawa nieruchomości gruntowej o zróżnicowanym przeznaczeniu - właściwa stawka VAT 14/29

Dostawa towaru na rzecz nieuczciwego kontrahenta a WDT - wyrok WSA 11/25

Duplikat faktury a prawo do odliczenia VAT 18/23

Działalność rolnicza - rejestracja obojga małżonków jako czynnych podatników VAT 17/33

Eksport pośredni towarów dokonywany w ramach transakcji trójstronnej 16/33

Ewidencjonowanie obrotu za pomocą wirtualnej kasy rejestrującej - interpretacja KIS 36/36

Faktura do biletu miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej 8/30
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Zakup gruntu - prawo do odliczenia VAT od opłat notarialnych 6/31

Zakup i remont mieszkania na sprzedaż - skutki w VAT 13/36

Zakup kampera - prawo do odliczenia VAT 24/32

Zakup lokalu na wynajem a prawo do odliczenia VAT 6/28

Zakup mediów na potrzeby gospodarstwa domowego i działalności - odliczenie VAT 12/33

Zakup mieszkania na potrzeby działalności i osobiste a VAT 20/34

Zakup mieszkania służący częściowo działalności gospodarczej jednego z małżonków - prawo do odliczenia VAT 28/27

Zakup od kontrahenta zagranicznego a MPP 35/35

Zakup towaru ze wspólnego gospodarstwa rolnego małżonków a prawo do odliczenia VAT - interpretacja KIS 1/24

Zakup usługi elektronicznej od kontrahenta spoza UE a VAT 11/31

Zakup usługi kateringowej - prawo do odliczenia VAT 18/30
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Zapłata Polskim Bonem Turystycznym a zwolnienie z kasy rejestrującej - interpretacja KIS 29/25

Zapłata bez zastosowania MPP a solidarna odpowiedzialność ze sprzedawcą towaru 12/27

Zapłata kartą płatniczą a zwrot VAT w terminie 25 dni 25/24

Zapłata należności na rachunek spoza białej listy a VAT 4/24

Zapłata poza białą listą a odpowiedzialność solidarna w VAT 13/34

Zapłata z zastosowaniem MPP za niektóre towary wskazane w fakturze 5/32

Zaprzestanie nierentownej działalności opodatkowanej wymusza korektę VAT - wyrok TSUE 25/21

Zaprzestanie używania kasy rejestrującej a obowiązek jej wymiany na kasę on-line - interpretacja KIS 32/29

Zasady wystawiania faktur dla osób prywatnych 26/31

Zastosowanie MPP a obowiązek sprawdzania kontrahentów na białej liście 7/27

Zatrzymanie oraz zwrot zadatku a kasa fiskalna 27/23

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy - właściwy organ podatkowy 25/27

Zawieszenie działalności w związku z koronawirusem a składanie deklaracji VAT 14/31

Zbiorcze przelewy z zastosowaniem MPP 31/30

Zdalna nauka języka obcego a VAT 14/32

Zgłoszenie działalności w CEiDG a kasa fiskalna on-line 7/29

Zmiana miesięcznego rozliczania VAT na kwartalne 27/29

Zmiana przeznaczenia części i akcesoriów samochodowych a VAT - wyrok NSA 23/25

Zmiana przeznaczenia samochodu w przypadku odliczania VAT w oparciu o prewspółczynnik 17/29

Zwolnienie z kasy rejestrującej - wybrane zagadnienia 33/31

Zwrot VAT w terminie 25 dni - kiedy przysługuje? 23/33

Zwrot i ponowna sprzedaż tego samego towaru - konsekwencje w VAT 19/33

Zwrot pojazdu wydzierżawiającemu a aktualizacja informacji VAT-26 13/38

5. Podatek dochodowy od osób prawnych
9% stawka CIT - limit przychodów netto czy brutto? 10/37

Aplikacje nabywane z zagranicznej platformy dystrybucji cyfrowej 31/44

Błędne zaksięgowanie faktury - moment korekty kosztów podatkowych 21/33

Brak umowy i zapłata za towar gotówką a koszty uzyskania przychodów 14/38

Certyfikat rezydencji jako dokument potwierdzający rezydencję podatkową kontrahenta zagranicznego - dla celów CIT 27/34

Części wspólne wynajmowanych budynków a podatek od przychodów z budynków 10/40

Część odsetkowa raty leasingowej a koszty finansowania dłużnego - interpretacja KIS 25/31

Czy dywidendę otrzymaną od innej spółki krajowej wykazuje się w CIT-8? 7/40

Czynsz najmu płacony na prywatny rachunek ROR osoby fizycznej a koszty podatkowe najemcy 35/43
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Ujęcie w kosztach podatkowych wartości sprzedanej wierzytelności własnej 2/42
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Ulga na złe długi dla celów CIT, gdy termin płatności przypadał w 2019 r. 4/36
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Obrót nieruchomościami przez jednego z małżonków 27/48

Odsetki i prowizja od kredytu zaciągniętego przez współmałżonka w firmowych kosztach - interpretacja KIS 26/44

Odsetki od kredytu na zakup samochodu osobowego a limit kosztów w wysokości 75% lub 20% 9/44

Odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez jej wspólnika a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS 14/43

Ogólne zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej 6/41

Opłacanie rat leasingowych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej a koszty podatkowe 28/40

Opodatkowanie emerytury otrzymanej z Polski w innym kraju 31/49

Opodatkowanie krótkotrwałego najmu przez nierezydenta 29/48

Opodatkowanie przychodów uzyskiwanych z tytułu udzielania korepetycji 31/52

Opodatkowanie przychodów z najmu przez jednego z małżonków 6/44

Otrzymanie płatności za pośrednictwem PayU a moment powstania przychodu 28/45

Pakiety medyczne dla wspólników spółki osobowej 23/45

Pełnienie funkcji członka zarządu i praca na etacie a koszty uzyskania przychodów i ubezpieczenia w ZUS 18/47

Płatność na rachunek wirtualny a koszty uzyskania przychodów - interpretacja KIS 17/40

Płatność zaliczek na podatek dochodowy z konta wspólników spółki cywilnej 4/47

Płatność za transakcję przekraczającą 15.000 zł na rzecz rolnika ryczałtowego a koszty podatkowe 23/49

Pobyt w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w prywatnym domu pomocy a prawo do ulgi rehabilitacyjnej 1/47

Podatek u źródła od czasowej licencji na wydanie książki w Polsce 29/51

Podział zysku w spółce komandytowej a rozliczenie podatku dochodowego przez wspólników 30/46

Polsko-niemieckie porozumienie dotyczące zasad opodatkowania pracy zdalnej w czasie pandemii COVID-19 36/57

Praca za granicą na podstawie umowy zlecenia a rozliczenie podatku dochodowego w Polsce 24/50

Prawo do odliczania od dochodu darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 - interpretacja KIS 23/43

Prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów u pracownika dojeżdżającego do pracy służbowym autem 27/46

Prawo do ulgi termomodernizacyjnej, gdy płatności za fakturę dokonał członek rodziny 15/46

Prawo przedsiębiorcy do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 13/51

Prezenty świąteczne sfinansowane z ZFŚS dla osób "młodych" 1/42

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne w nowo wybudowanym budynku - interpretacja KIS 19/44

Przejęcie pracowników a obowiązek sporządzenia PIT-4R i PIT-11 36/55

Przekazanie pracownikom na cele prywatne środków higieny związanych ze zwalczaniem COVID-19 a PIT - interpretacja KIS 25/38

Przekazanie pracownikom środków ochronnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa a przychód w PIT 24/45

Przekroczenie limitu przychodów zwolnionych z PIT w ramach ulgi dla młodych a stawka podatku 28/44

Przychód ze sprzedaży środka trwałego wycofanego z działalności, która następnie została zlikwidowana 18/45

Przyjęcie odpadów za dopłatą - ujęcie w podatkowej księdze przychodów i rozchodów 7/49
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5764,259731,obrot-nieruchomosciami-przez-jednego-z-malzonkow.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5766,260123,oplacanie-rat-leasingowych-w-okresie-zawieszenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5766,260123,oplacanie-rat-leasingowych-w-okresie-zawieszenia-dzialalnosci.html?open=PDF
http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5792,261145,opodatkowanie-emerytury-otrzymanej-z-polski-w-innym-kraju.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5792,261145,opodatkowanie-emerytury-otrzymanej-z-polski-w-innym-kraju.html?open=PDF
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http://www.czasopismaksiegowych.pl/11,5546,250828,platnosc-zaliczek-na-podatek-dochodowy-z-konta-wspolnikow.html?open=PDF
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Remont domu ze środków uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości a ulga mieszkaniowa 18/43

Rozliczanie kosztów związanych z kolejnym samochodem osobowym wziętym w leasing 23/47

Rozliczenie PIT, gdy płatnik stosował za niskie koszty uzyskania przychodów 2/52

Rozliczenie dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci poprzez korektę zeznania - interpretacja KIS 4/43
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7. Środki trwałe
Amortyzacja budowli zmodernizowanej przed wprowadzeniem do ewidencji 20/54

Amortyzacja i sprzedaż samochodu osobowego sfinansowanego z dotacji 1/51

Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym 23/53

Amortyzacja sezonowa - moment rozpoczęcia naliczania odpisów 24/55

Amortyzacja środka trwałego, gdy kwota ulepszeń przekroczyła 10.000 zł 29/54

Amortyzacja środka trwałego otrzymanego w ramach darowizny przedsiębiorstwa - interpretacja KIS 35/54

Amortyzacja środka trwałego w kolejnym roku po dokonaniu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego 6/51

Amortyzacja środków trwałych otrzymanych przez spółkę cywilną w formie aportu przedsiębiorstw 14/55

Amortyzacja środków trwałych wchodzących w skład otrzymanej aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa 28/49

Amortyzacja używanej maszyny budowlanej 27/56

Amortyzacja w kolejnym roku po dokonywaniu jednorazowego odpisu 17/50

Amortyzacja w okresie przerwy w wykorzystaniu środków trwałych 13/56

Amortyzacja wiaty do przechowywania towarów trwale związanej z gruntem 21/54

Brak dokumentów potwierdzających poniesione wydatki a wartość początkowa środka trwałego - interpretacja KIS 16/50

Budynek użytkowany w warunkach pogorszonych - interpretacja KIS 22/52

Częściowa likwidacja budynku, związana z budową nowego obiektu 9/51

Czy budynek przeznaczony do sprzedaży należy wprowadzić do ewidencji środków trwałych? - interpretacja KIS 32/54

Czynny podatnik VAT prowadzący gospodarstwo rolne a ewidencja środków trwałych 16/53

Czy zakup nowego środka trwałego może być rozliczany jako koszt remontu? 35/55

Fizyczna likwidacja nie w pełni zamortyzowanego środka trwałego 19/52

Indywidualna stawka amortyzacyjna dla środka trwałego ulepszonego przed wprowadzeniem do ewidencji 18/54

Jednorazowa amortyzacja instalacji fotowoltaicznej - interpretacja KIS 29/52

Jednorazowa amortyzacja środka trwałego ograniczona limitem 100.000 zł nie zawsze jest opłacalna 30/55

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od środków trwałych nabytych w celu przeciwdziałania COVID-19 12/53

Jednorazowy odpis amortyzacyjny, gdy na poczet zakupu środka trwałego zapłacono zaliczkę - interpretacja KIS 11/52

Jednorazowy odpis amortyzacyjny a wpłata zaliczek w latach ubiegłych 16/52

Jednorazowy odpis amortyzacyjny dokonany przed otrzymaniem dotacji do zakupu środka trwałego 28/47

Jednorazowy odpis amortyzacyjny na przełomie roku podatkowego 2/56

Kompletność i zdatność do użytku a możliwość samodzielnego funkcjonowania - interpretacja KIS 9/49

Korekta zaniżonej w latach ubiegłych wielkości amortyzacji 19/53

Koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie - ujęcie bilansowe oraz podatkowe 6/53

Koszty montażu oraz odsetki od kredytu dotyczące zakupionego środka trwałego 21/53
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