Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 6 z 1998 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zwrotu podróżnym
podatku od towarów i usług - str. 3.
Maciej Ślifirczyk
Czy można zapłacić podatek papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa? str. 4.
Paweł Rybaczyk
Kwalifikacja prawnopodatkowa wykonywania funkcji w zarządzie spółki kapitałowej "Kontrakty menedżerskie" (część II) - str. 7.
Zbigniew Huszcz
Kryteria zaliczania przedmiotu leasingu do składników majątku jednej ze stron umów
leasingowych - uwagi krytyczne (część II) - str. 9.
Piotr Roksisz
Pojęcie związku gospodarczego pomiędzy podmiotami powiązanymi na gruncie ustaw o
podatkach dochodowych - str. 11.
Robert Nowak
Rezerwy w podatku dochodowym (część II) - str. 12.
Monika Cieślak
Wybrane zagadnienia dotyczące cen transferowych w orzecznictwie Naczelnego Sądu
Administracyjnego - str. 15.
Zbigniew Huszcz
Orzecznictwo sądowe w sprawach leasingowych (cz. I) - str. 17.
Grzegorz Mularczyk
Ustalanie podatku należnego z zastosowaniem tzw. struktury zakupów - str. 20.
Jan Szary
Szkolenia i instruktaże dla odbiorców towarów i usług - str. 21.
Stella Brzeszczyńska
Hipoteka ustawowa - str. 22.
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Grzegorz Bieńkowski
Instrumenty pochodne jako zdarzenie prawnopodatkowe - artykuł dyskusyjny - str.
24.
Tomasz Wojewoda
Pojęcie budowli oraz obiektów budowlanych nie związanych trwale z gruntem w świetle
przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (część II) - str. 27.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1998 r. sygn. akt III RN 113/97 - str. 29.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1998 r. sygn. akt III RN 117/97 - str. 31.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie zryczałtowanego podatku
dochodowego od przychodów ewidencjonowanych oraz od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne - str. 35.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie zasad ustalania
oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze
kraju - str. 44.
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