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ARTYKUŁY I OPINIE
Witold Modzelewski
Pozorne problemy prawa podatkowego; niedostrzegana przyczyna jego słabości - str. 3.
Maciej Ślifirczyk
Warunki dopuszczalności potrącenia prawnopodatkowego - wymagalność - str. 4.
Ewa Boryczko, Marcin Piotrowski
Następstwo prawne w przepisach podatkowych w świetle regulacji cywilnoprawnych, wybrane
zagadnienia (część II) - str. 7.
Maciej Ślifirczyk
"Prywatyzacja likwidacyjna" a sukcesja uprawnienia do otrzymania zwrotu podatku od
towarów i usług - str. 9.
Paweł Rybaczyk
Pozycja płatnika w przepisach Ordynacji podatkowej (część II) - str. 10.
Wzór wystąpienia do rzecznika praw obywatelskich - str. 14.
Jarosław Sekita
Potrącenie wierzytelności cywilnoprawnych a podatki dochodowe - str. 15.
Piotr Roksisz
Transfer pricing - wybrane zagadnienia - str. 17.
Grzegorz Mularczyk
Brak należnego przychodu mimo powstania obrotu w podatku od towarów i usług z tytułu
świadczenia niektórych usług - str. 19.
Zbigniew Huszcz
Opodatkowanie napiwków podatkiem od towarów i usług - str. 20.
Grzegorz Mularczyk
Sprzedaż towarów do wolnych obszarów celnych i składów celnych - str. 22.
Zdzisław Modzelewski
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tzw. "autoreklamy" - str. 25.
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Stella Brzeszczyńska
Wybrane zagadnienia opłaty skarbowej od umowy pożyczki - str. 26.
Agnieszka Mazurek
Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz projekt rozporządzenia w sprawie
zasad i trybu przyznawania gminom subwencji drogowej - str. 28.
Andrzej Kościuk
Umorzenie postępowania egzekucyjnego - str. 30.
Magdalena Anton
Kodeks celny - taryfa celna i inne środki taryfowe - str. 32.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Obliczanie odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej - str. 34.
Odliczenia wydatków mieszkaniowych - str. 34.
Odliczenia od dochodu darowizn na rzecz osób prawnych obciążonych poleceniem - str. 35.
Zwrot naliczonego VAT dla podatników, będących zakładami pracy chronionej - str. 36.
Leasing ułaskawiony (trochę...) - str. 36
Odliczanie rent od dochodu - str. 37.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 marca 1997 r., sygn. akt I SA/Po 1531/96 - str.
38.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 1997 r., sygn. akt SA/Rz 64/96 - str.
39.
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba administracyjna, pracy i ubezpieczeń społecznych z dnia 3 grudnia
1997 r., sygn. akt III RN 86/97 - str. 40.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 1998 r. w sprawie podatku akcyzowego - str. 41.
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