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ARTYKUŁY I OPINIE
Witold Modzelewski
Rok podatkowy '98 - próba bilansu - str. 3.
Paweł Rybaczyk
Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych - uznawane za koszty uzyskania
przychodu wydatki związane z dokonywaniem świadczeń na rzecz udziałowców lub
akcjonariuszy - str. 4.
Elżbieta Liwanowska
Ogólne zasady uznawania odsetek od pożyczki za koszty uzyskania przychodu w podatku
dochodowym od osób fizycznych - str. 7.
Stella Brzeszczyńska
Wniesienie aportu do spółki prawa handlowego a prawo do ulgi inwestycyjnej - str. 8.
Paweł Rybaczyk
Zwolnienie od podatku dochodowego wypłaconych diet i innych należności za czas podróży
służbowej podatnika (część II) - str. 10.
Stella Brzeszczyńska
Podróże służbowe odbywane przez członków zarządu osoby prawnej (część II) - str.
12.
Grzegorz Mularczyk
Zasady zwrotu naliczonego podatku od towarów i usług z tytułu świadczenia usług
nabywanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej - str. 13.
Elżbieta Liwanowska
Możliwość stosowania zryczałtowanej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych działalności agentów handlowych - str. 15.
Jarosław Sekita
Opodatkowanie pomocy udzielanej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na cele
mieszkaniowe - str. 17.
Grzegorz Mularczyk
"Luka prawna" w podatku od towarów i usług - str. 19.
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Jacek Tarwid
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów w składzie celnym (artykuł
dyskusyjny) - str. 21.
Grzegorz Mularczyk
Problematyka prawnopodatkowa wzajemnych kompensat wierzytelności w stosunkach
prawnych z zakładami pracy chronionej - str. 22.
Magdalena Biria
Dzierżawa gospodarstwa rolnego - skutki w podatku od towarów i usług - str. 23.
Maciej Ślifirczyk
Konstrukcja prawna należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (część II) - str.
24.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Wniesienie przedsiębiorstwa osoby fizycznej jako aportu a podatek od towarów i usług - str. 27.
Zakaz stosowania sankcji z art. 27 ust. 5, 6 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym - str. 27.
Sprzedaż przez zakłady ubezpieczeniowe "odzyskanych" samochodów, za które wcześniej wypłacono
odszkodowanie - str. 27.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 1998 r., sygn. Akt III SA 1685/96 - str.
29.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 września 1997 r., sygn. akt I SA/Ka 1254/97 str. 29.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego - str.
31.
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