Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 1 z 1998 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych w sprawie egzaminu na doradcę podatkowego - str. 3.
ORDYNACJA PODATKOWA: Godzina zero - Rozmowa ze Zbigniewem Banasiakiem, dyrektorem
Biura Reformy Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów - str. 4.
Wzór pisma dotyczącego żądania udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa
podatkowego - str. 7.
Witold Modzelewski
Ustawowe wynagrodzenie płatnika i inkasenta: nowość wprowadzona przepisami Ordynacji
podatkowej - str. 8.
Jacek Tarwid
Kontrola podatkowa w Ordynacji podatkowej - str. 9.
Paweł Rybaczyk
Pozycja płatnika w przepisach ordynacji podatkowej (część I) - str. 10.
Elżbieta Liwanowska
Zabezpieczenie należności podatkowych w ustawie o zobowiązaniach podatkowych i
Ordynacji podatkowej - str. 13.
Ewa Boryczko, Marcin Piotrowski
Następstwo prawne w przepisach podatkowych w świetle regulacji cywilnoprawnych wybrane zagadnienia (część I) - str. 15.
Zbigniew Huszcz
Opodatkowanie dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych - str.
18.
Zdaniem doradcy podatkowego: Jeszcze raz o refakturowaniu usług, tym razem w
budownictwie (sędziom NSA pod rozwagę) - str. 19.
Zdzisław Modzelewski
Zakłady pracy chronionej i wyroby akcyzowe - str. 19.
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Grzegorz Mularczyk
Prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku zaginięcia
lub zniszczenia dokumentów źródłowych - str. 20.
Zdzisław Modzelewski
Ustawodawcy pod rozwagę: nowelizacja przepisów o kasach rejestrujących - str. 22.
Alicja Śrudka
Odpisy amortyzacyjne od taboru transportu morskiego w budowie - str. 23.
Stella Brzeszczyńska
Straty nadzwyczajne i wypłacone z ich tytułu odszkodowania - konsekwencje w podatku
dochodowym od osób prawnych (ulgi inwestycyjne) i w podatku od towarów i usług - str. 25.
Agnieszka Krawczyk, Jacek Kulicki
Usytuowanie prawa karnego skarbowego w obowiązującym systemie prawnym - jego związki
z prawem karnym i finansowym oraz system jego środków penalnych (część III) - str. 26.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Umorzona pożyczka jako przychód osoby fizycznej - str. 28.
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kosztem uzyskania przychodów - str. 28.
Opodatkowanie dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych - str. 28.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 1997 r. sygn. akt III Sa 15/96 - str. 29.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 stycznia 1997 r. sygn. akt SA/Ka 2676/95 - str.
29.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 lutego 1997 r. sygn. akt I SA/Łd 67/96 - str. 30.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - str. 31.
Rozporządzenie Ministra finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy - ordynacja podatkowa - str. 48.
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