Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 4 z 1998 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Ireneusz Krawczyk
Przedawnienie w prawie podatkowym - str. 3.
Maciej Ślifirczyk
Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz skarbu państwa (gminy) - str.
6.
Ewa Boryczko, Marcin Piotrowski
Następstwo prawne w przepisach podatkowych w świetle regulacji cywilnoprawnych wybrane zagadnienia (część IV) - str. 9.
Jarosław Sekita
Pojęcie przychodu należnego - str. 11.
Paweł Rybaczyk
Jak ustalać podstawę obliczenia ulg inwestycyjnych - czy należy wyłączyć każdy dochód
zwolniony od podatku? - str. 13.
Stella Brzeszczyńska
Uprzywilejowane akcje pracownicze - kłopoty z ustaleniem źródła przychodu - str. 15.
Witold Modzelewski
Zwrot podróżnym podatku od towarów i usług - str. 17.
Matylda Arnold
Przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług zatrudnionym przez niego
pracownikom a podatek od towarów i usług - str. 20.
Jerzy Bielawny
Status prawny organów celnych w podatku od towarów i usług od 1998 r. - str. 21.
Grzegorz Mularczyk
Import towarów - nowe pojęcie podatnika podatku od towarów i usług - str. 22.
Zdzisław Modzelewski
Kasy rejestrujące u podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z podatku od
towarów i usług - str. 23.
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Maciej Ślifirczyk
Stosowanie preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług w przypadku budowy, remontu i
bieżącej konserwacji niektórych budynków użytku publicznego - str. 25.
Maciej Zielak
Kontrola podatkowa (część I) - str. 26.
Jan Szary
Skutki podatkowe prowadzenia gospodarki leśnej przez podmioty nie będące podatnikami
podatku leśnego - str. 28.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Wynagrodzenie płatników - str. 29.
"Ujemna wartość firmy" - str. 30.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 września 1997 r., sygn. akt I SA/Ka 328/96 - str.
31.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lipca 1997 r., sygn. akt I SA/Wr 1724/96 - str. 31.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 1997 r., sygn. akt I SA/Łd 14/96 - str.
32.
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - str. 33.
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce gruntami (wyciąg) - str. 54.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 1998 r. w sprawie zwolnienia niektórych grup
płatników z obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych - str. 56.
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