Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 6 z 2001 r.
INFORMACJE
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 8 stycznia 1993 r. a także projekt unormowania podatkowych
skutków leasingu - str. 3.
ARTYKUŁY I OPINIE
Renata Kabas
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży miejsc postojowych zbywanych wraz
z lokalem mieszkalnym - str. 11.
Kinga Baran
Zwolnienie zakładów pracy chronionej od podatku od czynności cywilnoprawnych - str. 14.
Elżbieta Liwanowska
Wniesienie aportem wierzytelności z tytułu świadczenia obsługi prawnej na rzecz
nierezydentów - str. 17.
Piotr Roksisz
Zastosowanie obniżonej stawki podatku w przypadku realizacji inwestycji budowlanej - str. 24.
Teresa Sławińska
Nadmierne ubytki lub zawinione niedobory powstałe w wyrobach akcyzowych jako przedmiot
opodatkowania podatkiem akcyzowym (część I) - str. 28.
Artur Wójcik
Podatkowe skutki zbycia nieruchomości - str. 33.
Renata Kabas
Wybrane problemy opodatkowania podatkiem dochodowym niewypłaconej dywidendy - str.
37.
Kinga Baran
Dokumentowanie kosztów transakcji zawartych za granicą (w przypadku niewystawienia
faktury przez kontrahenta podatnika) - str. 40.
Elżbieta Liwanowska
Kary umowne - str. 42.
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OFICJALNE INTERPRETACJE
Ulgi w spłacie podatków w 2001 roku - str. 45.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok NSA z dnia 13 października 2000 r. Sygn. akt SA/Bk 624/00 - str. 46.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie podatku od towarów i usług z
tytułu świadczenia usług międzynarodowego przewozu drogowego - str. 47.
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - str. 49.
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP
Konferencje i szkolenia isp - odpowiedzi na pytania uczestników Seminarium ISP w Poznaniu - 15
maja 2001 r. - str. 8.
Szkolenie ISP w dniu 8 maja 2001 r. w Katowicach - str. 16.
Seminarium - Zmiany w podatku od towarów i usług w 2001 r. w Warszawie, 7 maja 2001 r. - str. 22.
Seminarium ISP - 11 maja 2001 r. w Łodzi - str. 36.
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