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Projekt ustawy o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich str. 5
Informacja na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o
zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych str. 7
Informacja o projekcie nowelizacji ustaw korporacyjnych str. 12
Projekty rozporządzeń w sprawie wykazu krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję
podatkową str. 14
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Wystawianie faktur handlowych str. 25
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Aktualizacja danych objętych zgłoszeniem identyfikacyjnym przez osoby fizyczne niebędące
podatnikami VAT str. 29
Jacek Pyssa
Nowe zasady odliczeń podatku naliczonego w przypadku zakupu pojazdów samochodowych
oraz rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności - nowelizacja ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Część I. str. 32
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Wiążące interpretacje co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w
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Niekonstytucyjność norm prawa podatkowego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Część I. str. 41
Izabela Rudecka
Wydatki na reklamę jako koszt uzyskania przychodu str. 45
Mirosław Siwiński
Ulga na wynajem - wybrane problemy -artykuł dyskusyjny. część 1 str. 48
Cezary Pieńkosz
Wydatki na usługi doradztwa a koszty uzyskania przychodów str. 52
Piotr Roksisz
Ustalanie wysokości przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub
pochodzących ze źródeł nieujawnionych str. 57
JUDYKATURA PODATKOWA
Niekonstytucyjność 50% stawki podatku dochodowego od osób fizycznych ze względu na brak
odpowiedniego vacatio legis str. 61
Obowiązek włączenia do podstawy opodatkowania dotyczy tych subsydiów, które związane są
bezpośrednio z ceną towaru str. 62
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług str. 63
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (wyciąg) str. 74
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ewidencji podatkowej
nieruchomości str. 75
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
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