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ARTYKUŁY I STUDIA
Anna Żarkowska
Zasady udzielania i dokumentowania rabatów str. 3
Krzysztof Kłoskowski, Krystian Łatka
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług zamiany prawa własności nieruchomości
oddanych w użytkowanie wieczyste str. 6
Krystian Łatka
Udostępnienie narzędzi usługodawcy przez usługobiorcę w celu wykonania usługi na jego
rzecz - odpłatne świadczenie usług? str. 9
Agata Wleklińska
Amortyzacja budynku bez pozwolenia na użytkowanie - zmiana charakteru budynku z
mieszkalnego na użytkowy str. 17
Andrzej Łukiańczuk
Bilansowa wycena instrumentów pochodnych a zagadnienie różnic kursowych str. 18
Mirosław Siwiński
Zasady naliczania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępnienia
samochodu służbowego na cele prywatne - artykuł dyskusyjny str. 22
Paweł Greszta
Rezydencja podatkowa w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu str. 25
Agata Wleklińska
Opodatkowanie opcji na akcje str. 28
Anna Szkudlarek
Prawnopodatkowe skutki wystąpienia różnic inwentaryzacyjnych w majątku obrotowym str. 30
Jacek Matarewicz
Nowelizacja Ordynacji podatkowej - zaostrzenie odpowiedzialności podatników str. 34
Piotr Sidor
Problematyka zakazanej pomocy publicznej z uwzględnieniem analizy poszczególnych
przesłanek ją statuujących, w kontekście środków podatkowych. Część VI str. 37
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FELIETON
Jerzy Bielawny
Opodatkowanie dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej - potrzeba zmian str. 39
PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Jacek Budziszewski
Podatki w praktyce str. 13
PROBLEMY DORADCÓW PODATKOWYCH
Jacek Matarewicz
Doradcy podatkowi nie muszą się już podwójnie ubezpieczać str. 33
JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości str. 21, 29
KONFERENCJE I SEMINARIA ISP
Odpowiedzi na pytania Uczestników str. 11, 16
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług str. 40
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym
podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy
towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług str. 54
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