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INFORMACJE
Informacja o projekcie ustawy o utworzeniu wojewódzkich kolegiów skarbowych oraz zmianie
niektórych ustaw regulujących zadania i kompetencje organów oraz organizację jednostek
organizacyjnych podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych str. 3.
Informacja na temat projektowanej ustawy o podatku od towarów i usług str. 6.
Informacja na temat projektowanej ustawy o podatku akcyzowym str. 9.
Nowelizacja ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach str. 12.
ARTYKUŁY I OPINIE
Paweł Bębenek
Konsekwencje prawnopodatkowe w podatku akcyzowym produkcji i sprzedaży po dniu 1
stycznia 2003 r. pudru kosmetyczno-ziołowego str. 16
.
Kinga Baran
Stawka podatku od towarów i usług dla wywozu odpadów paleniskowych str. 18
.
Mirosław Siwiński
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zaliczek w eksporcie str. 20
.
Arkadiusz Jerzy Sputowski
Odpowiedzialność małżonków za zaległości podatkowe str. 27
.
Paweł Kaleta
Skutki podatkowe niewypłaconej dywidendy (część I) str. 30
.
Jan Lemon
Miejsce położenia źródła przychodów str. 33
.
Mariusz Unisk
Wybrane uwarunkowania prawne przyznania nagrody jubileuszowej członkowi zarządu
jednostki objętej Regulacją ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami
prawnymi str. 36
.
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Cezary Pieńkosz
Podatki majątkowe. istota, modele i miejsce w systemie źródeł dochodów finansów
publicznych - część II str. 43
Adam Bartosiewicz
Spółka cywilna - dodatkowe zobowiązanie podatkowe str. 47
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 września 2002 r. Sygn. akt III SA 2377/01 str. 52
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym str. 54.
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, podatek od
czynności cywilnoprawnych str. 23
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 39
Rachunkowość, ubezpieczenia, inne str. 42
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