Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 2 z 1999 r.
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych z dnia 3 lutego 1999 r. w Sprawie problemów
podatkowych podatków rolnych - str. 3.
ARTYKUŁY I OPINIE
Marcin Piotrowski
Wygasanie zobowiązań podatkowych - Przejęcie mienia podatnika (art. 66 Ordynacji) - str. 4.
Maciej Zielak
Problematyka wstrzymania wykonania decyzji w postępowaniu odwoławczym - str.
5.
Paweł Rybaczyk
Zwolnienie od podatku dochodowego odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji
otrzymanego po ustaniu stosunku pracy - str. 7.
Paweł Rybaczyk
Obowiązek ubruttowienia wynagrodzeń przez pracodawcę wykonywany w związku z
wprowadzeniem reformy ubezpieczeń społecznych - str. 10.
Jan Szary
Wczasy i wycieczki finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych jako
świadczenia zwolnione od podatku dochodowego - str. 13.
Stella Brzeszczyńska
Skutki podatkowe ugody zawartej przed sądem polubownym - str. 15.
Elżbieta Liwanowska
Odliczenie naliczonego podatku od towarów i usług na podstawie kopii dokumentu celnego artykuł polemiczny - str. 16.
Magdalena Fałdwa
Wpływ wykonywania czynności zwolnionych przedmiotowo na prawo podatnika do zwolnienia
podmiotowego od podatku od towarów i usług - artykuł dyskusyjny - str.
18.
Zdzisław Modzelewski
Kasy rejestrujące w 1999 r. - str. 19.
Grzegorz Mularczyk
Sprzedaż przez zakład ubezpieczeń samochodów odzyskanych po kradzieży - str. 20.

Prawa autorskie posiada Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Kaleńska 8, 04367 Warszawa.

Stella Brzeszczyńska
Wniesienie aportem przedsiębiorstwa do spółki akcyjnej a korekta podatku naliczonego - str.
23.
Maciej Ślifirczyk
Konstrukcja prawna należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (część III) - str.
25.
Grzegorz Bieńkowski
Uprawnienie do skorygowania zobowiązania podatkowego a wysokość ulgi inwestycyjnej artykuł dyskusyjny - str. 27.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Podatek akcyzowy od samochodów osobowych - str. 29.
Wydatki na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) - str. 29.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne - str. 30.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 1998 r. sygn. akt III RN 17/98 - str. 31.
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników str. 31.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997 r. w sprawie amortyzacji środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych - str. 36.
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