Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 6 z 2007 r.
INFORMACJE
Informacja o projektach rozporządzeń dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji przepisów
prawa podatkowego str. 3
ARTYKUŁY I STUDIA
Tomasz Kołaczyk
Preferencyjne opodatkowanie usług najmu (czarteru) środków transportu wodnego i
lotniczego - wybrane zagadnienia str. 4
Anna Żarkowska
Wzór Lisaka niezgodny z VI Dyrektywą - orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
we Wrocławiu str. 9
Krzysztof Kłoskowski
Zwolnienie z podatku od towarów i usług samochodu osobowego w przypadku przekazania na
cele osobiste - artykuł dyskusyjny str. 12
Krystian Łatka
Przekazanie towarów pomiędzy przedsiębiorstwami małżonków - skutki w podatku od
towarów i usług str. 14
Beata Rogalska
Funkcja retrospektywna i prospektywna systemu ewidencji i identyfikacji podatkowej str. 19
Marek Barowicz
Likwidujemy spółkę akcyjną str. 22
Piotr Turkowski
Prace Komisji Europejskiej dotyczące harmonizacji podstawy wymiaru podatku w podatku
dochodowym od spółek (przedsiębiorców) str. 29
Mirosław Siwiński
Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu zawieranych z pracownikami umów o
przeniesienie praw autorskich str. 34
Jacek Budziszewski
Zastosowanie metody wyłączenia z progresją do podatników prowadzących zarówno
działalność opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych,
Prawa autorskie posiada Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa.

jak i świadczących usługi w charakterze podwykonawców na przykładzie polsko-norweskiej
umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania str. 38
Andrzej Łukiańczuk
Opodatkowanie dywidend w świetle Dyrektyw UE str. 42
Marcin Bazylczuk
Transakcje nierynkowe pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi - skutki w
podatku dochodowym str. 44
Anna Janczewska
Nowe zasady wydawania urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego str. 48
JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości str. 8, 52
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia nia 11 stycznia 2007 r. (Sygn. akt l
SA/Po 1017/06) str. 53
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług str. 56
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (wyciąg) str. 131
Ustawa z dnia ............. 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (wyciąg) str. 132

Prawa autorskie posiada Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Kaleńska 8, 04-367 Warszawa.

