Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 6 z 1999 r.
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych w sprawie odliczania składek na ubezpieczenia zdrowotne
- str. 3.
ARTYKUŁY I OPINIE
Robert Czekaj
Problematyka ewidencji rachunkowo-podatkowej przedstawicielstwa podmiotu zagranicznego
- str. 4.
Andrzej Machno
Skutki prawnopodatkowe zapłaty zobowiązania podatkowego w przypadku uprzedniego
złożenia wniosku o zaniechanie ustalania zobowiązani podatkowego - str. 7.
Jarosław Sekita
Szacowanie dochodu w trybie art. 9 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
- str. 8.
Zbigniew Huszcz
Wydatki na rzecz udziałowców - członków zarządu przed i po 1 stycznia 1999 r. - str.
11.
Jarosław Sekita
Spełnienie świadczenia do rąk cedenta lub cesjonariusza - skutki w zakresie podatków
dochodowych dla dłużnika, cedenta i cesjonariusza - str. 13.
Stefan Moryc, Maurycy Stoltzenwald
Podatkowe aspekty obrotu wierzytelnościami - wybrane zagadnienia (część I) - str.
15.
Piotr Grupiński, Krzysztof Komorniczak
Ulga inwestycyjna (część I) - str. 17.
Magdalena Fałdwa
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce przez podmiot zagraniczny i jego obowiązki
w podatku od towarów i usług - str. 20.
Grzegorz Mularczyk
Import towarów nabytych nieodpłatnie - str. 21.
Krzysztof Komorniczak
Sprzedawcy towarów uprawnieni do zwrotu podatku podróżnym - str. 23.
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Marcin Piotrowski
Opodatkowanie usług prawniczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o
podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - str. 25.
Grzegorz Mularczyk
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży garaży, miejsc parkingowych i
piwnic przez podmiot prowadzący działalność w zakresie budownictwa mieszkaniowego - str.
26.
JUDYKATURA PODATKOWA
Zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych lub zwolnienie płatnika z obowiązku
pobrania podatku (zaliczek) - skutki dla ustalenia składek na ubezpieczenie zdrowotne - str. 29.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 maja 1998 r. sygn. akt III RN 27/98) - str. 29.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1998 r., sygn. akt III ZP 8/98 - str. 30.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 1999 r., sygn. akt III SA 5200/98 - str.
32.
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 maja 1999 r., sygn. akt FPS 3/99 - str. 34.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 maja 1999 r., sygn. akt III SA 8073-8074/98 - str.
37.
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. - Prawo dewizowe - str. 40.
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