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LEKSYKON VAT – 2020 · wydanie dwutomowe
autor: Janusz Zubrzycki
format B5, 2904 strony, termin wydania: 22 stycznia
Blisko 1700 odpowiedzi na trudne pytania z VAT.
Od 2020 roku obowiązują liczne, istotne zmiany w VAT, m.in.:
• nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów zagrożone sankcjami,
• obowiązek wpłaty VAT przez podatników na indywidualny rachunek podatkowy,
• nowe zasady sporządzania i przesyłania ewidencji wraz z deklaracją w ramach jednego
pliku JPK_VAT (JPK_V7M lub JPK_V7K),
• nowe klasyfikowanie towarów i usług w oparciu o Nomenklaturę scaloną (CN) i PKWiU
2015 – ustanowienie nowych załączników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi,
• nowe obowiązki ewidencyjne w VAT,
• zmienione zasady korekty ewidencji,
• sankcje za zaniechanie korekty ewidencji,
• zmiany w systemie ryczałtowym dla rolników,
• zmiany w rozliczeniach importu towarów,
• określenie w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 282/2011 dowodów wymaganych
do zastosowania stawki 0% w WDT.
Szczegółowe, kompetentne i przejrzyste (z wieloma przykładami) omówienie
tych zmian znajdziecie Państwo w najnowszym „Leksykonie VAT 2020”.
Omówiono także skutki braku implementacji dyrektywy Rady (UE) 2018/1910
z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE.
W publikacji tej Czytelnicy znajdą też szczegółowe omówienie zmian w VAT, które
weszły w życie w trakcie 2019 r.
Autor zaprezentował także najnowsze orzeczenia NSA, ETS, a także istotne dla praktyki
stosowania VAT – interpretacje podatkowe, częstokroć z omówieniem ich trafności.
To kolejna edycja, wielokrotnie nagradzanego, bestsellera wydawniczego autorstwa
sędziego NSA Janusza Zubrzyckiego, która zawiera również ustosunkowanie się Autora do
przedstawionych przez Czytelników zagadnień stwarzających im największe problemy
w stosowaniu VAT.
Stan prawny z uwzględnieniem aktualnych przepisów dot. VAT, według stanu prawnego
na 1 lipca 2020 r.

cena: 340,00 zł

LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH – 2020

TAKŻE

autor: Ryszard Kubacki
format B5, 1400 stron, termin wydania: 22 stycznia
Ponad 1400 stron publikacji, w ramach których omawiane są standardowe, jak i bardzo
skomplikowane problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomoże Ci znaleźć rozwiązanie, którego właśnie poszukujesz!
W Leksykonie przedstawiono bieżące problemy wynikające ze stosowania niejasnych
regulacji prawa podatkowego. Uwzględniono także zmiany przepisów, które nastąpiły
w trakcie 2019 roku, jak i te, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
Praktyczne wyjaśnienia, poparte bogatym i najnowszym orzecznictwem sądów administracyjnych oraz interpretacjami Ministra Finansów (opatrzonymi w razie potrzeby wnikliwymi,
często krytycznymi uwagami autora) z pewnością ułatwią sprostanie najbardziej zawiłym
kwestiom dotyczącym opodatkowania podatkiem dochodowym.
W Leksykonie szczegółowo zostaną omówione nowe, dosyć skomplikowane regulacje
dotyczące kosztów pracowniczych, nowych stawek podatku oraz inne nowości.
Publikacja przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów
podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się „obsługą” podatkowo-księgową, jak
i samych podatników.
Stan prawny aktualny na 2020 r.

cena: 228,00 zł

kupisz wyłącznie w eKsięgarni

TAKŻE

LEKSYKON – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH – 2020
autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
format B5, ok. 1270 stron, planowany termin wydania: styczeń / luty
Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych!
Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także
gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów.
Z Leksykonu dowiesz się, m.in.:
• Jakie zmiany obowiązują w podatku dochodowym od 1 stycznia 2020 r.?
• Kiedy należy obniżyć lub podwyższyć podstawę opodatkowania VAT w związku z nieopłaconymi fakturami (tzw. nowa ulga na złe długi w podatku dochodowym)?
• Jakie są skutki w podatku dochodowym naruszenia obowiązku zapłaty faktury w mechanizmie podzielonej płatności?
• Co zrobić aby zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów fakturę opłaconą na rachunek
bankowy nie wykazany w tzw. białej liście podatników?
• Kto i kiedy może opłacać podatek dochodowy według niższej 5 i 9 % stawki?
• Kiedy i w jakiej wysokości należy pobrać tzw. podatek u źródła oraz jak dochować należytej
staranności w weryfikacji kontrahenta?
• Jakie są od 1 stycznia 2020 r. podatkowe konsekwencje wniesienia dopłat do spółki i przekazania zysku na kapitał zapasowy?
• Kto, kiedy i jakim zakresie musi przygotować dokumentację dla cen transferowych?
• Jak poprawnie kwalifikować wydatki do kosztów uzyskania przychodów?
• Jak liczyć limit 15.000 zł dla transakcji w związku z zakazami zaliczania w koszty uzyskania
przychodów faktur opłaconych w niewłaściwej formie?
• Jakie są zasady i ograniczenia zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków
związanych z samochodami?
• Jakie ograniczenia ustawodawca przewiduje w przypadku kosztów finansowania dłużnego?
• Jakie są praktyczne aspekty podziału przychodów na dwa źródła: przychody z zysków
kapitałowych i przychody z innego źródła?
• Kiedy opodatkować dotacje i jak rozliczyć wydatki nią pokryte?
• Jak rozliczać wydatki na reprezentację i reklamę?
W aktualnym wydaniu uwzględniono zmiany wchodzące w życie od 1 stycznia 2020 r.
Dodatkowym atutem jest uwzględnienie najnowszych wyjaśnień organów podatkowych
i orzecznictwa sądów administracyjnych.
Stan prawny aktualny na 2020 r.

cena: 232,00 zł
TAKŻE

KOSZTY W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 2020
autor: Ryszard Kubacki
format B5, ok. 1100 stron, planowany termin wydania: luty
Koszty uzyskania przychodów w działalności gospodarczej 2020, to pozycja, dzięki której
z łatwością znajdziesz rozwiązania konkretnych problemów występujących w praktyce.
Wyjaśnienia dotyczące zagadnień związanych z podatkowymi kosztami prowadzonej
działalności zostały omówione w sposób klarowny, przy użyciu przykładów, a także
poparte stosownymi i najnowszymi orzeczeniami polskich sądów administracyjnych, jak
i interpretacjami wydanymi przez Ministra Finansów.
W książce omówione zostało najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych oraz
interpretacje Ministerstwa Finansów w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów
rozpoznawanych w działalności gospodarczej. Publikacja ta będzie stanowić dla Ciebie
nieocenioną pomoc przy rozwiązywaniu skomplikowanych zagadnień podatkowych.
Książka przeznaczona jest zarówno dla doradców podatkowych, pracowników organów
podatkowych (skarbowych), osób zajmujących się „obsługą” podatkowo-księgową, jak
i samych podatników.
Stan prawny aktualny na 2020 r.

cena: 162,00 zł

OPODATKOWANIE. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE,
EKSPORT, IMPORT – 2020

TAKŻE

autorzy: Dorota Kosacka, Bogdan Olszewski
format B5, ok. 880 stron, planowany termin wydania: luty
Ty też możesz handlować z zagranicą!
Kolejne wydanie publikacji przeznaczonej dla wszystkich firm dokonujących transakcji
zagranicznych.
Z publikacji dowiesz się m.in.:
• Jakie zmiany obowiązują w zakresie transakcji zagranicznych od 1 stycznia 2020 r.?
• Jak nowe zasady stosowania stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie
towarów obowiązują od 1 stycznia 2020 r.?
• Jak, po zmianie przepisów, dokumentować prawidłowo wywóz towarów dla celów
stawki 0 % w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów?
• Jakie zmiany od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w zakresie magazynów
konsygnacyjnych?
• Co się zmieni w imporcie towarów w 2020 r., w szczególności w procedurze
uproszczonej?
• Jakie nowe zasady od 1 stycznia 2020 r. będą obowiązywały w zakresie opodatkowania dostaw łańcuchowych?
• Jak prawidłowo rozliczyć wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?
• Jakie są zasady stosowania stawki 0 % w eksporcie towarów?
• Jak rozliczyć VAT w przypadku nabywania i sprzedaży usług dla kontrahentów
zagranicznych?
• Jakie są zasady korekty VAT w przypadku importu usług i wewnątrzwspólnotowego
nabycia towarów?
Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień.
Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także najnowsze wyjaśnienia organów
podatkowych oraz aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
Stan prawny aktualny na 2020 r.

cena: 195,00 zł
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PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE Z PAŃSTW WSCHODU ORAZ UE

TAKŻE

– OPODATKOWANIE, OSKŁADKOWANIE I DELEGOWANIE DO INNEGO KRAJU UE
– PRAKTYCZNE PROBLEMY. VADEMECUM PODATNIKA · Wydanie 2020
autor: Lidia Rubińska
format B5, 160 stron, planowany termin wydania: styczeń
Książka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych
z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego oraz z UE,
z uwzględnieniem delegowania do innego kraju UE. W publikacji omówiono zasady
opodatkowania oraz oskładkowania cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na
podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Omówiono także zagadnienia
delegowania cudzoziemca do innego kraju UE, a także konsekwencje nielegalnego
zatrudniania cudzoziemców. Autorka w książce powołuje praktyczne przykłady poparte
przepisami prawa, interpretacjami organów skarbowych oraz orzecznictwem sądowym.
Stan prawny aktualny na 2019 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od
2020 r.

cena: 78,00 zł

kupisz wyłącznie w eKsięgarni

TAKŻE

USTAWA O VAT. ZMIANY OBOWIĄZUJĄCE OD
1 września 2019 · 1 listopada 2019 · 1 stycznia 2020 · 1 kwietnia 2020
Wydanie 2019
autorzy: Grzegorz Zubrzycki
format B5, 376 stron, DOSTĘPNA – kontynuacja sprzedaży
W okresie od 1 września 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynają obowiązywać istotne
zmiany w VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 września 2019 r., 1 listopada
2019 r., 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja przedstawia w sposób
chronologiczny poszczególne zmiany, które wchodzą w życie w tych terminach, dokonując ich
szczegółowego i przejrzystego omówienia. Wchodzące w życie zmiany to, m.in.
• utworzenie centralnego Wykazu podatników VAT dla celów ich weryfikacji,
• wprowadzenie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla 150 grup towarów
i usług, w tym robót budowlanych oraz określenie sankcji za nieprzestrzeganie wymogów
takiej płatności,
• likwidacja odwrotnego obciążenia oraz informacji podsumowujących w obrocie krajowym,
• nowa definicja pierwszego zasiedlenia,
• nowe wyłączenia podatników ze zwolnień podmiotowych, np. sklepów internetowych
sprzedających określone towary,
• nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów zagrożone sankcjami,
• nowe zasady odpowiedzialności solidarnej nabywcy,
• stworzenie możliwości uzyskania Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS),
• obowiązek wpłaty VAT przez podatników na indywidualny rachunek podatkowy,
• nowe zasady sporządzania i przesyłania ewidencji wraz z deklaracją w ramach jednego
pliku JPK_VAT,
• nowe klasyfikowanie towarów i usług w oparciu o Nomenklaturę scaloną (CN) i PKWiU
2015 – ustanowienie nowych załączników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi,
w tym, min. na czasopisma i e-booki,
• zmiany w rozliczeniach importu towarów.
Publikacja zawiera także ujednolicony na dzień 1 kwietnia 2020 r. tekst ustawy,
z określeniem momentu wejścia w życie poszczególnych zmian.

cena: 99,00 zł
TAKŻE

SPLIT PAYMENT – PODZIELONA PŁATNOŚĆ. PRAKTYCZNE
PROBLEMY. VADEMECUM PODATNIKA · Wydanie 2019 uzupełnione
autor: Łukasz Matusiakiewicz
format B5, 132 strony, DOSTĘPNA – kontynuacja sprzedaży
Z dniem 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy dotyczące zapłaty z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej płatności. Jest to zupełnie nowa instytucja, która może sprawiać
pewne problemy, a dotyczy praktycznie wszystkich podatników VAT.
Z publikacji dowiesz się m.in.:
• na czym polega podzielona płatność i czym jest rachunek VAT,
• co oznacza dobrowolność w stosowaniu mechanizmu,
• jakie korzyści wynikają ze stosowania split payment,
• czy można „odblokować” środki na rachunku VAT,
• jak uzyskać zwrot 25-dniowy na rachunek VAT,
• jaki bonus daje wcześniejsza zapłata podatku z rachunku VAT.
Książka zawiera jasne i przystępne omówienie wielu praktycznych zagadnień.
Dodatkowym atutem są liczne przykłady, a także m.in. najnowsze wyjaśnienia organów
podatkowych.
Stan prawny aktualny na 2019 r. z uwzględnieniem zmian obowiązujących od
1 listopada 2019 r. i od 1 stycznia 2020 r.

cena: 78,00 zł

Wszystkie nasze książki
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