Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 4 z 2004 r.
INFORMACJE
Łatwiej dla przedsiębiorców str. 3
AKADEMIA WIEDZY PODATKOWEJ
Jacek Pyssa
Informacje podsumowujące w podatku od towarów i usług oraz deklaracje INTRASTAT po 1
maja 2004 r. str. 25
ARTYKUŁY I OPINIE
Cezary Pieńkosz
Powstanie obowiązku posługiwania się rachunkiem bankowym w
kontrahentem - art. 13 ust. 1 pkt 1 Prawa działalności gospodarczej str. 4

rozliczeniach

z

Tomasz Szczurowski
racjonalnego prawodawcy warunki odliczania podatku naliczonego od należnego. cz. I str. 6
Mirosław Siwiński
Odliczenie podatku naliczonego przez inwestora zastępczego str. 8
Kinga Baran
Wypłata odszkodowań komunikacyjnych w cenie netto lub brutto (z uwzględnieniem kwoty
podatku od towarów i usług) str. 11
Mariusz Unisk
Prawo właściciela książeczki mieszkaniowej do premii gwarancyjnej z tytułu nabycia
współwłasności lokalu mieszkalnego w części ułamkowej str. 14
Jarosław Sekita
Metody unikania podwójnego opodatkowania. Stan prawny na 2004 r. str. 27
Paweł Borszowski
Instytucja procesowego uprawnienia (na przykładzie opodatkowania niektórych przychodów
osób fizycznych) - artykuł dyskusyjny. cz. II str. 35
Jan Szary
zasada memoriałowa rozpoznawania kosztów u podatników prowadzących podatkową księgę
przychodów i rozchodów (cz. 2) str. 37
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Izabela Rudecka
Wniesienie aportu a podział przez wydzielenie - charakterystyka porównawcza część VIII. str.
41
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości maksymalnych norm
dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także
szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich
wyrobów str. 47
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia
naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w
przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju str. 55
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów
związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług str. 58
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników
niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego str. 64
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie potwierdzania
zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium
państwa członkowskiego innym niż terytorium Rzeczypospolitej Polskiej str. 65
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia trybu przyjmowania
kaucji oraz określenia form zabezpieczenia majątkowego str. 66
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków, w których nie
ma konieczności ustanawiania przedstawiciela podatkowego str. 67
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. w sprawie przedstawiciela podatkowego
str. 68
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Rachunkowość, ubezpieczenia, inne str. 17
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, podatek od
czynności cywilnoprawnych str. 18
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 45
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