Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 5 z 1998 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych z dnia 12 maja 1998 r. dotyczące ulg w podatku
dochodowym od osób fizycznych z tytułu wypłaty stypendiów naukowych, stypendiów za wyniki w
nauce i stypendiów socjalnych - str. 3.
Jacek Tarwid
Czy przepisy ordynacji podatkowej stosuje się do składek na ubezpieczenie społeczne? - str.
5.
Maciej Zielak
Kontrola podatkowa (część II) - str. 7.
Maciej Ślifirczyk
Podmioty uprawnione do dokonania potrącenia prawnopodatkowego - str. 9.
Jarosław Sekita
Zwolnienie podatkowe z tytułu wykorzystywania odpadów - str. 11.
Zbigniew Huszcz
Prowadzenie działalności gospodarczej a przychody z umowy leasingu - str. 12.
Paweł Rybaczyk
Kwalifikacja prawnopodatkowa wykonywania funkcji w zarządzie spółki kapitałowej "Kontrakty menedżerskie" (część I) - str. 13.
Stella Brzeszczyńska
Odliczenia darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą - str. 15.
Robert Nowak
Rezerwy w podatku dochodowym (część I) - str. 18.
Zbigniew Huszcz
Kryteria zaliczania przedmiotu leasingu do składników majątku jednej ze stron umów
leasingowych - uwagi krytyczne (część I) - str. 20.
Jan Lemon
Ustalanie wartości początkowej zakupionych środków trwałych w przypadku przejęcia długów
zbywcy - str. 22.
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Grzegorz Mularczyk
Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług w imporcie - str. 24.
Tomasz Wojewoda
Pojęcie budowli oraz obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem w świetle
przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (część I) - str. 27.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Ulgi i umorzenia w ordynacji podatkowej - str. 29.
Wartość początkowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - str. 30.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 listopada 1997 r., sygn. akt I SA/Lu 1199/96 str. 31.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 października 1997 r., sygn. akt I SA/Lu 934/96 str. 32.
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - str. 35.
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