Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 3 z 1998 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Witold Modzelewski
Odsetek za zwłokę nie nalicza się, gdy zwrot nienależnej nadpłaty następuje w trybie
czynności sprawdzających - str. 3.
Ewa Boryczko, Marcin Piotrowski
Następstwo prawne w przepisach podatkowych w świetle regulacji cywilnoprawnych wybrane zagadnienia (część III) - str. 4.
Maciej Zielak
Pełnomocnik strony w postępowaniu podatkowym - str. 7.
Jacek Tarwid
Pełnomocnictwo
w
postępowaniu
podatkowym
oraz
sądowym
postępowaniu
administracyjnym w sprawach podatkowych w świetle ustawy o doradztwie podatkowym - str.
9.
Zbigniew Huszcz
Stosowanie amortyzacji degresywnej przedmiotu leasingu przez leasingodawcę - str.
11.
Jarosław Sekita
Fundusze inwestycyjne i fundusze powiernicze a podatki dochodowe - str. 12.
Paweł Rybaczyk
Wydatki poniesione na rzecz udziałowców lub akcjonariuszy jako koszt uzyskania przychodu
w podatku dochodowym od osób prawnych - str. 14.
Zbigniew Huszcz
Zniszczenie przedmiotu leasingu i wypłaty z tego tytułu odszkodowania - zagadnienia
prawnopodatkowe - str. 16.
Jan Lemon
Ulga z tytułu świadczeń zdrowotnych - str. 17.
Grzegorz Mularczyk
Obrót opakowaniami zwrotnymi - prawo do odliczenia podatku naliczonego - str. 18.
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Witold Modzelewski
Od 1 stycznia 1998 r. nienależnie lub nadmiernie uzyskane kwoty zwrotu podatku są
traktowane na równi z zaległością podatkową - str. 20.
Zdzisław Modzelewski
Spór o terminy odliczania podatku naliczonego - str. 21.
Elżbieta Liwanowska
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług towarów zaliczonych do środków trwałych w
przypadku zaprzestania przez podatnika wykonywania czynności podlegających
opodatkowaniu - str. 22.
Grzegorz Mularczyk
Terminy składania korekt deklaracji VAT-7 - str. 23.
Stella Brzeszczyńska
Opłata skarbowa od umów przenoszących majątkowe prawa autorskie - str. 25.
Rachunkowe spojrzenie na podatki. Rozmowa z prof. Ireną Olchowicz, wykładowcą w
Katedrze Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej - str. 28.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Zwolnienie od podatku dochodów pochodzących z międzypaństwowych instytucji finansowych lub ze
środków przyznanych przez rządy obcych państw - str. 30.
Prawa nabyte do ulg inwestycyjnych - str. 30.
Limit odliczeń z tytułu korzystania z ulgi mieszkaniowej w 1997 r. - str. 31.
Ulga z tytułu ponoszenia wydatków na realizowaną przez firmę developerską budowę budynku
mieszkalnego wielorodzinnego, z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali na wynajem - str. 31.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 listopada 1997 r. (sygn. akt III SA 1867/95) str. 32.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 1997 r. (sygn. akt I SA/Ka 202/96) str. 32.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 lipca 1997 r. (sygn. akt I SA/Gd 92/96) - str. 34.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - str. 35.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych - str. 42.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 1998 r. w sprawie określenia rodzajów odpadów,
których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od podatku dochodowego, oraz szczegółowych zasad
ustalania wartości odpadów wykorzystywanych w procesie produkcji - str. 46.
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