Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 4 z 2007 r.
INFORMACJE
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie 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. 3
ARTYKUŁY I STUDIA
Mirosław Siwiński
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dostawy miejsc parkingowych - artykuł
dyskusyjny str. 4
Krzysztof Kłoskowski
Korekta VAT przy aporcie towarów handlowych i środków trwałych str. 7
Krystian Łatka
Pożyczka odnawialna pomiędzy powiązanymi spółkami kapitałowymi - opodatkowanie
podatkiem od czynności cywilnoprawnych str. 9
Paweł Bębenek
Zmiany w zakresie ustalania różnic kursowych w podatkach dochodowych obowiązujące od
dnia 1 stycznia 2007 r. str. 13
Marcin Bazylczuk
Umowa konsolidacji rachunków bankowych (cash pooling) na tle ustawy z dnia 15 lutego 1992
r. o podatku dochodowym od osób prawnych - wybrane zagadnienia str. 16
Jacek Budziszewski
Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych str. 20
Rafał Aleksander Nawrot
Realizacja zasady zdolności płatniczej podatnika w świetle brytyjskich rozwiązań prawnych w
zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych str. 22
Paweł Greszta
Opłata skarbowa w kształcie obowiązującym od 1 stycznia 2007 r. - omówienie zmian str. 25
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Jacek Budziszewski
Zasady udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w formie zwolnień z podatku od
nieruchomości str. 29
Adam Łuczak
Realizacja zasad ogólnych postępowania podatkowego w trakcie toczącego się sporu
podatkowego. Część III str. 32
Anna Machura
Odszkodowanie za naruszenie norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta i zasad
badania sprawozdania finansowego - glosa str. 37
Sylwia Tylenda
Szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 września 2006 r. str. 39
JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lutego 2007 r. (sygn. akt I FSK 94/06) str. 41
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości str. 45
Pismo Ministra Finansów PT5-033-13/EK/2006/AP-7828/7789 do dyrektorów izb skarbowych i
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej str. 46
KONFERENCJE I SEMINARIA ISP
Odpowiedzi na pytania Uczestników str. 12
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych str. 47
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