Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 7-8 z 1998 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych w sprawie ogólnej koncepcji reformy podatków
dochodowych prezentowanej przez resort finansów - str. 3.
Marcin Piotrowski
Regulacja instytucji "potrącenia" w przepisach Ordynacji podatkowej - str. 4.
Paweł Rybaczyk
Wątpliwości dotyczące wynagrodzenia płatnika "rozstrzygnięte" przez Ministerstwo Finansów str. 7.
Jacek Tarwid
Księgi podatkowe w postępowaniu podatkowym oraz skutki ich wadliwości lub nierzetelności str. 13.
Elżbieta Liwanowska
Zaniechanie ustalania i poboru podatku - str. 18.
Monika Cieślak
Wymogi sprawozdawczości w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi - str. 21.
Jarosław Sekita
Retroaktywność czynności cywilnoprawnej a podatki dochodowe - str. 23.
Stella Brzeszczyńska
Skutki podatkowe niewypłaconej dywidendy- str. 26.
Elżbieta Liwanowska
Problemy związane z ustalaniem kosztów uzyskania przychodu u osób prawnych
prowadzących jednocześnie działalność w kraju i za granicą - str. 27.
Robert Nowak
Rezerwy w podatku dochodowym (część III) - str. 29.
Paweł Rybaczyk
Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych - str. 35.
Zbigniew Huszcz
Orzecznictwo sądowe w sprawach leasingowych (część II) - str. 38.
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Witold Modzelewski
Duplikat faktury rozstrzygnął spór o prawo do odliczenia - str. 40.
Zdzisław Modzelewski
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku likwidacji działalności
gospodarczej - str. 43.
Grzegorz Mularczyk
Podatnicy dokonujący importu usług transportowych - str. 45.
Jan Szary
Przychody z wynajmu lub dzierżawy w przypadku współwłasności przedmiotu umowy a
podatek od towarów i usług - str. 46.
Marcin Piotrowski
Zasady opodatkowania świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby
reprezentacji albo reklamy - analiza - str. 48.
Jacek Tarwid
Prawo do odliczenia naliczonego podatku VAT przed zapłaceniem faktury ZPChr - str. 49.
Grzegorz Mularczyk
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług tzw. autoreklamy prasowej - str. 50.
Stella Brzeszczyńska
Obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne od bonów obiadowych (system
ticket restaurant) - str. 51.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Potrącenie w przepisach Ordynacji podatkowej - str. 54.
Jednostki badawczo-rozwojowe bez zwolnienia od podatku dochodowego - str. 54.
JUDYKATURA PODATKOWA
Witold Modzelewski
Precedensowy wyrok: Sąd Najwyższy potwierdza prawo podatnika do korekty deklaracji - str.
55.
Uchwała składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 1998 r.,
sygn. akt FPS 3/98 - str. 56.
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych - str. 59.
Ustawa z dnia 8 maja 1998 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o
zmianie ustawy zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych - str. 63.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27a) - str. 64.
Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - str.
66.
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 1 stycznia 1997 r.) - str. 67.
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa - str. 70.
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