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ARTYKUŁY I OPINIE
Maciej Zielak
Błędne działania organów podatkowych w przypadku reprezentacji strony postępowania
podatkowego - str. 3.
Paweł Rybaczyk
Przychód Spółki prawa handlowego z odpłatnego zbycia praw majątkowych, nieruchomości
oraz innych rzeczy - zmiany obowiązujące od stycznia 1999 r. - str. 6.
Magdalena Fałdwa
Uznanie za koszt uzyskania przychodów opłaty skarbowej od nabycia przedsiębiorstwa - str.
9.
Halina Sobieska
Niektóre zagadnienia dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych związane z
umarzaniem przez banki wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) oraz odpisywaniem jako
należności nieściągalne - str. 10.
Stanisław Polanowski
Opodatkowanie wynagrodzenia za dzieło - str. 12.
Zbigniew Huszcz
Urealnienie wartości wytworzonego przez podatnika środka trwałego dla potrzeb amortyzacji str. 14.
Grzegorz Bieńkowski, Łukasz Kwiatkowski, Piotr Nowjalis
Opodatkowanie instrumentów pochodnych - Zagadnienia szczegółowe (Część I) - str.
15.
Krzysztof Komorniczak
Zryczałtowany podatek dochodowy a opodatkowanie na zasadach ogólnych - str. 18.
Magdalena Fałdwa
Uznanie za koszt uzyskania przychodów wydatków na usługi prawnicze, związane z nabyciem
przedsiębiorstwa - str. 19.
Piotr Grupiński
Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą może odliczyć od swego dochodu
ponoszone z własnych środków finansowych kwoty składek na ubezpieczenia swych
pracowników? - str. 20.
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Marcin Piotrowski
Opodatkowanie dywidendy - analiza stanu prawnego - str. 21.
Jacek Tarwid
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów przeznaczonych na cele
ochrony przeciwpożarowej - zmiana od 1 stycznia 1999 r. - str. 23.
Stella Brzeszczyńska
Pożyczki lombardowe - str. 23.
Maciej Ślifirczyk
Opodatkowanie stowarzyszeń zwykłych - str. 25.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., sygn. akt K. 17/97 - str. 28.
Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 grudnia 1998 r.,
sygn. akt FPS 19/98 - str. 31.
Wyrok NSA z dnia 14 października 1998 r., sygn. akt III SA 823/98 - str. 33.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego dnia 3 kwietnia 1998 r., sygn. akt III SA 1405/96 - str. 34.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Odliczenia z tytułu trwałych ciężarów (wybór pism Ministerstwa Finansów) - str. 35.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 1999 r. w sprawie sposobu i trybu wyłaniania
delegatów na Pierwszy Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych - str. 39.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 1999 r. w sprawie częściowego zaniechania
ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych leków, preparatów diagnostycznych i
sprzętu jednorazowego użytku - str. 41.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia listy towarów
przeznaczonych na cele ochrony przeciwpożarowej, do których stosuje się stawkę podatku od
towarów i usług w wysokości 0% - str. 42.
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