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1. Koniecznie przeczytaj
Do 31 lipca 2020 r. podatnicy PIT powinni przekazać sprawozdanie finansowe za 2019 r. do Szefa KAS 14/4

Do końca czerwca należy złożyć do KRS oświadczenie o niesporządzaniu sprawozdania finansowego za 2019 r. 11/4

Ewidencja dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa 2/6

Ewidencja przychodów i kosztów związanych z COVID-19 w szpitalu jednoimiennym według Min. Fin. 14/4

Forma ewidencji księgowej przy prowadzeniu kilku firm - interpretacja KIS 16/4

Harmonogram prac bilansowych dotyczących 2019 r., które należy zakończyć w marcu 2020 r. UWAGA! Zmiana terminów 5/4

Kolejne odpowiedzi Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej 12/4

Kolejne przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek - projekt rozporządzenia 19/4

Kursy walut obcych stosowane do wyceny bilansowej 2/4

Nowy termin złożenia do PFRON sprawozdań finansowych w związku z COVID-19 11/4

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2021 r. 20/4

Obowiązki sprawozdawcze spółek komandytowych i jawnych w związku z opodatkowaniem CIT w 2021 r. 24/6

Od 1 stycznia 2020 r. więcej jednostek będzie sporządzać sprawozdania finansowe w formie ustrukturyzowanej 1/6

Odpowiedzi MF udzielone w 2019 r. na pytania naszego Wydawnictwa 2/8

Odpowiedź Min. Fin. w kwestii ujęcia w księgach skutków skorzystania z rozwiązań tarczy antykryzysowej 10/4

Odpowiedź Min. Fin. w kwestii wyboru odpowiedniego wzoru sprawozdania finansowego 10/7

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pytanie naszego Wydawnictwa w sprawie sprawozdań finansowych SP ZOZ 6/4

Opublikowano rozporządzenie przesuwające termin zatwierdzenia sprawozdania niektórych jednostek 20/5

Opublikowano ustawy zmieniające ustawę o rachunkowości 24/5

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. 2/5

Projekty ustaw nowelizujących ustawę o rachunkowości 20/8

Projekt zmian ustawy o rachunkowości, wprowadzający ułatwienia w podpisywaniu sprawozdań finansowych 24/7

Przepisy dotyczące prostej spółki akcyjnej wejdą w życie dopiero w 2021 r. 6/4

Przesunięcie terminów wypełnienia obowiązków sprawozdawczych przez organizacje pożytku publicznego 12/7

Sprawozdanie z posiedzenia Komitetu Standardów Rachunkowości 19/5

Stanowisko Min. Fin. w kwestii zamknięcia ksiąg, roku obrotowego oraz kontynuacji działalności 15/4

Termin sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. upływa 30 czerwca 2020 r. 12/6

Termin wpłaty drugiej raty odpisu na ZFŚS z uwzględnieniem przepisów o tarczy antykryzysowej 18/4

Ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2020 r. 2/6

Ujęcie zwiększeń stanu magazynowego w JPK_MAG - odpowiedź MF na pytanie naszego Wydawnictwa 3/4

Ważne terminy w styczniu 2020 r. 1/4

Wydłużenie pierwszego roku obrotowego w jednostce, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku 16/5
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Wyjaśnienia Min. Fin. dotyczące wpływu epidemii COVID-19 na przeprowadzenie inwentaryzacji 20/7

Wyjaśnienia Min. Fin. w sprawie przesunięcia terminu zatwierdzania sprawozdań finansowych 20/6

Wyjaśnienia PFR dotyczące subwencji finansowej 15/6

Zbliżają się terminy zatwierdzenia i złożenia do właściwego organu sprawozdania finansowego za 2019 r. 17/4
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2. Rachunkowość finansowa
Charakterystyka prac składających się na zamknięcie ksiąg UWAGA! Zmiana terminów 23/5

Czy amortyzację uwzględnia się w rachunku przepływów pieniężnych? 24/16

Czy prawo do znaku towarowego wykazuje się w bilansie jako inne wartości niematerialne i prawne? 24/14

Dostosowanie do potrzeb jednostki ewidencji szczegółowej na koncie 24 12/12

Forma sporządzania sprawozdania z działalności oraz sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej 1/12

Informacje dotyczące środków trwałych w sprawozdaniu finansowym 22/4

Jak ustalić wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na potrzeby prezentacji w bilansie? 1/13

Jak wycenić i wykazać w sprawozdaniu koszty prac rozwojowych? 24/10

Korekta przychodów ze sprzedaży na przełomie lat obrotowych UWAGA! Zmiana terminów 4/4

Korygowanie błędnych zapisów księgowych 14/5
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