Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 7-8 z 2003 r.
INFORMACJE
Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej znoszący wykonalność decyzji organu podatkowego
(skarbowego) w przypadku wniesienia odwołania od decyzji lub skargi do NSA str. 3
Informacja o projektach rozporządzeń wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o
podatku akcyzowym str. 4
AKADEMIA WIEDZY PODATKOWEJ
Jacek Pyssa
Akcyza po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Procedura przemieszczania wyrobów
akcyzowych z zapłaconą akcyzą str. 32
Paweł Bębenek
Obrót wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi. Część pierwsza: zawieszenie poboru
akcyzy oraz skład podatkowy str. 36
Jacek Pyssa
Podatek od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Zakres podmiotowy
nowej ustawy str. 38
ARTYKUŁY I OPINIE
Beata Rogalska
Zmiany w zakresie rejestracji podatników przewidziane w pakiecie "przede wszystkim
przedsiębiorczość" str. 6
Kinga Baran
Brak złożenia deklaracji przez kontrahenta a prawo do obniżenia należnego podatku od
towarów i usług o podatek naliczony związany z zakupem towarów bądź usług od tego
kontrahenta str. 9
Mirosław Siwiński
Uszlachetnienie czynne własnych towarów str. 12
Marian Jankowski
Co dalej z kontraktami menedżerskimi? str. 16
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Renata Kabas-Komorniczak
transakcje o wartości dwukrotnie przekraczającej wysokość kapitału zakładowego spółki skutki w podatku od towarów i usług str. 21
Elżbieta Liwanowska
Import towarów w procedurze uproszczonej - zmiana zasad po 26 marca 2002 r. str. 24
Jarosław Sekita
Wydatki na nabycie wierzytelności niepodlegającej egzekucji jako koszt uzyskania
przychodów. Artykuł dyskusyjny str. 41
Jan Lemon
Interpretacja umów międzynarodowych w sprawie unikania podwójnego opodatkowania stosowanie wykładni celowościowej str. 44
Renata Kabas-Komorniczak
Opodatkowanie podatkiem dochodowym dopłat od agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa na spłatę odsetek od kredytu inwestycyjnego. Artykuł dyskusyjny str. 46
Izabela Rudecka
Wniesienie aportu a podział przez wydzielenie - charakterystyka porównawcza str. 49
Mariusz Unisk
Sprzedaż budynku lub lokalu nabytego w drodze spadku a realizacja potrzeb mieszkaniowych
spadkobiercy - prawo do ulgi mieszkaniowej w kontekście art. 16 ust. 8 ustawy o podatku od
spadków i darowizn str. 61
Cezary Pieńkosz
Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym str. 64
Mariusz Unisk
Właściciel, użytkownik wieczysty czy posiadający bez tytułu prawnego - podatnik podatku od
nieruchomości (wybrane zagadnienia) str. 68
Arkadiusz Jerzy Sputowski
Odpowiedzialność dzierżawcy i użytkownika nieruchomości za zaległości podatkowe str. 70
JUDYKATURA PODATKOWA
Adam Bartosiewicz, Ryszard Kubacki
Glosa do wyroku NSA z 13 lutego 2002 r., sygn. akt III SA 2927/200 str. 75.
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym str. 79
Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym str. 83
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych str. 85
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, podatek od
czynności cywilnoprawnych str. 27.
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 54.
Rachunkowość, ubezpieczenia, inne str. 58
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