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INFORMACJE
Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad
poboru podatku od czynności cywilnoprawnych - INFORMACJA str. 3
Zmiany w przepisach o dofinansowaniu pracy osób niepełnosprawnych oraz dotyczących zakładów
pracy chronionej po dniu 1 stycznia 2003 r. str. 6
ARTYKUŁY I OPINIE
Kinga Baran
Obce usługi reklamowe - opodatkowanie podatkiem od towarów i usług str. 8
Cezary Pieńkosz
Zmiana umowy pożyczki a obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych
str. 10
Cezary Pieńkosz
Usługi świadczone na podstawie umowy agencyjnej związane ze sprzedażą towarów
eksportowanych - przesłanki uznania za eksport usług str. 13
Paweł Bębenek
Opodatkowanie podatkiem akcyzowym sprzedaży olejów silnikowych do silników diesla oraz
olejów trójfunkcyjnych po dniu 31 grudnia 2002 r. str. 16
Teresa Sławińska
Wpłaty dzienne podatku akcyzowego - wybrane zagadnienia str. 20
Artur Wójcik
Opodatkowanie usług świadczonych przez pocztę polską str. 23
Mirosław Siwiński
Zakres uprawnień wynikających z art. 35a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. str. 25
Elżbieta Liwanowska
Zwrot różnicy podatku - wybrane problemy str. 27
Agnieszka Wołoszyn
Zmiany w rozporządzeniach dotyczących świadectw pracy, dokumentacji pracowniczej,
urlopów wypoczynkowych oraz wynagordzeń str. 40
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Katarzyna Kubiak
Know-how - problemy podatkowe związane z kwalifikacją świadczenia str. 44
Mirosław Siwiński
Odpisy amortyzacyjne i podatek od nieruchomości oddanych w używanie jako koszt
uzyskania przychodu w podatku dochodowym - wybrane zagadnienia str. 47
Katarzyna Kubiak
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego uzyskanego na podstawie dekretu o własności i
użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy str. 50
Paweł Kaleta
Odpowiedzialność podatnika za nie złożenie deklaracji podatkowej w świetle przepisów
kodeksu karnego skarbowego str. 58
Mariusz Unisk
Ewidencja nieruchomości dla celów podatkowych - stan obecny i kierunek zmian (część 1)
str. 63
Oficjalne interpretacje komunikat Ministerstwa Finansów str. 67
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2002 r. Sygn. akt III RN 231/01 str. 68
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym str. 72
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kas rejestrujących str. 91
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego str. 95
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zaniechania poboru podatku
dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych
grup płatników z obowiązku pobrania podatku str. 106
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, podatek od
czynności cywilnoprawnych str. 30
podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 52
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