Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 7-8 z 2001 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Teresa Sławińska
Projektowane zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczące podatku
akcyzowego - str. 3.
Artur Wójcik
Opodatkowanie usług prawniczych podatkiem od towarów i usług - str. 6.
Teresa Sławińska
Art. 6a ustawy o podatku od towarów i usług a opodatkowanie wyrobów akcyzowych - str. 17.
Paweł Miszkurka
Polski podatek akcyzowy w świetle dyrektyw Unii Europejskiej (cz. V) - str. 20.
Artur Wójcik
Opodatkowanie usług związanych ze sprzedażą eksportową - artykuł dyskusyjny - str.
28.
Teresa Sławińska
Nadmierne ubytki lub zawinione niedobory powstałe w wyrobach akcyzowych jako przedmiot
opodatkowania podatkiem akcyzowym (część II) - str. 33.
Mirosław Siwiński
Skutki prawnopodatkowe wprowadzenia opłaty produktowej - str. 38.
Adam Bula
Zasada prawdy materialnej w podatkowym postępowaniu odwoławczym (artykuł dyskusyjny) str. 41.
Maciej Ślifirczyk
Instytucja deklaracji podatkowej - wybrane zagadnienia - str. 44.
Mariusz Unisk
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - aspekty prawnopodatkowe - str. 48.
Piotr Roksisz
Świadczenia na rzecz pracowników - str. 51.
Renata Kabas
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości stacji transformatorowych - str. 66.
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Grzegorz Gerard Nowecki
Opodatkowanie nieruchomości - aktualne uwarunkowania prawne (studia katastralne - cz. I) str. 72.
dr Andrzej Skoczylas
Czy inspektor kontroli skarbowej ma obowiązek określić w protokole badania ksiąg, za jaki
okres i w jakiej części nie uznaje ich za dowód? - str. 80.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości zakładów opieki zdrowotnej - str. 83.
JUDYKATURA PODATKOWA
Glosa do wyroku Nsa z dnia 13 października 2000 r. sygn. akt SA/Bk 624/00 - str. 86.
Uchwała nsa z dnia 25 czerwca 2001 r. sygn. akt FPK 4/00 - str. 89.
Uchwała NSA Z Dnia 2 lipca 2001 r. sygn. akt FPS 2/01 - str. 91.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie MF z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług
niektórym podmiotom - str. 94.
Rozporządzenie MF z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia
podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego - str. 100.
Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej
dla przedsiębiorców - str. 101.
Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiębiorców - str.
109.
Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia przypadków, w których
dofinansowanie przedsiębiorców publicznych uznane będzie za pomoc - str. 110.
Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie sposobu przeliczania pomocy publicznej
udzielanej w różnych formach na równą jej wartość dotacji - str. 111.
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP
Konferencja ISP w dniu 23 maja 2001 r. w Krakowie - str. 12 .
Konferencja ISP w dniu 30 maja 2001 r. w Krakowie - str. 15.
Konferencja ISP w dniu 13 czerwca 2001 r. w Krakowie - str. 16.
Szkolenie ISP w dniu 15 maja 2001 r. w poznaniu - str. 24.
Seminarium ISP w dniu 21 maja 2001 r. w Poznaniu - str. 24.
Konferencja "Dni otwartych drzwi ISP" w dniu 28 maja 2001 r. w Poznaniu - str. 24.
Seminarium ISP w dniu 11 czerwca 2001 r. w Poznaniu - str. 27.
Konferencja ISP w dniach 21-22 maja 2001 r. w Warszawie - str. 31.
Seminarium ISP w dniu 18 czerwca 2001 r. w Warszawie - str. 32.
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Szkolenie ISP w dniu 11 maja 2001 r. w Łodzi - str. 32.
Szkolenie ISP w dniach 9-12 maja 2001 r. w Juracie - str. 35.
Seminarium ISP w dniach 20-24 maja 2001 r. w Juracie - str. 35.
Konferencja ISP w dniach 11-13 czerwca 2001 r. w Juracie - str. 36.
Konferencja ISP w dniu 8 czerwca 2001 r. w Gdańsku - str. 58.
Seminarium ISP w dniu 7 czerwca 2001 r. w Opolu - str. 61.
Konferencja ISP w dniach 27-30 maja 2001 r. w Zakopanem - str. 68.
Szkolenie ISP w dniu 5 czerwca 2001 r. w Bydgoszczy - str. 79.
Seminarium ISP w dniach 23-26 maja 2001 r. w Kołobrzegu - str. 82.
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