Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 2 z 2001 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Renata Kabas
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług płyt CD-ROM dołączanych do czasopism - str.
4.
Paweł Bębenek
Druk wydawnictw prasowych i książkowych - stawki podatku od towarów i usług w 2001 r. str. 7.
Teresa Sławińska
Sprzedaż wyrobów akcyzowych na eksport a opodatkowanie podatkiem akcyzowym - str. 10 .
Kinga Baran
Prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku samochodów ciężarowych używanych
za granicą, nie posiadającychhomologacji - str. 12.
Paweł Ziółkowski
Świadczenie pracy na podstawie różnych umów a obowiązek ubezpieczeniowy - str.
16.
Artur Wójcik
Analiza zysku i kosztu przejęć kapitałowych - str. 20.
Renata Kabas
Charakter prawny celowych dotacji budżetowych przyznawanych uczelniom państwowym i
możliwość ich dochodzenia - str. 24.
Cezary Lipiec
Skutki prawnopodatkowe wejścia w życie noweli do ustawy o działalności ubezpieczeniowej
(artykuł dyskusyjny) - str. 27.
Jan Lemon
Ciężar podatku od środków transportowych a opłaty leasingowe - str. 31.
Piotr Roksisz
środek trwały a prawo do odliczenia z tytułu ulgi inwestycyjnej - str. 33 .
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Artur Wójcik
Podatkowa amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych w postaci otrzymanej w
nieodpłatne używanie infrastruktury technicznej (wprowadzonej do ewidencji do 31 grudnia
1998 r.) - str. 36.
Jarosław Sekita
Zasady potrącania kosztów uzyskania przychodów (artykuł dyskusyjny) - str. 40.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 11 października 1999 r. nr PP1/7204-63/99 / K.Sz. - str. 42.
JUDYKATURA PODATKOWA
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 1996 r., sygn. akt III CZP 49/96 - str. 43.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie określenia wzorów
oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od
osób fizycznych - str. 45.
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