Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 7-8 z 2005 r.
INFORMACJE
Informacja na temat wydawania przez urzędy skarbowe wiążących interpretacji w sprawach
podatkowych str. 3
Umowy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności z terytoriami zależnymi państw
członkowskich wspólnoty - terytoria zależne Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii: Wyspy Jersey,
Wyspy Man, Wyspy Guernsey str. 4
Informacja na temat nowelizacji Kodeksu karnego skarbowego str. 9
ARTYKUŁY I OPINIE
Tomasz Kołaczyk
Podatek naliczony od nabycia samochodów ciężarowych i dostawczych - wybrane
zagadnienia dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 11 marca 2004 r. str. 12
Jan Czerwiński
Zmiany zasad opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności nie uznawanych za
działalność wykonywaną samodzielnie po dniu 1 czerwca 2005 r. str. 16
Teresa Sławińska
Prawa i obowiązki podatników stosujących znaki akcyzy str. 18
Michał Boryczka
Umowa użyczenia w podatku od towarów i usług. Część I - Zagadnienia ogólne str. 21
Krystian Łatka
Miejsce świadczenia usług pośrednictwa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług z uwzględnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 czerwca 2005 r. str. 24
Mariusz Unisk
Reprezentacja i reklama publiczna i niepubliczna - wybrane zagadnienia z zakresu
działalności promocyjnej podatników str. 29
Artur Wójcik
Podatkowe instrumenty polityki fiskalnej. Cześć II str. 35
Mirosław Siwiński
Opodatkowanie korzystania przez zleceniobiorców z materiałów powierzonych str. 41
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Jakub Pinkowski
Duże urzędy - duży kłopot? Kilka uwag o właściwości dużych urzędów skarbowych str. 46
Jarosław Sekita
Przekształcenie spółki kapitałowej w jawną a przychód w podatku dochodowym od osób
fizycznych str. 57
Cezary Pieńkosz
Nieodpłatne wydawanie posiłków osobom świadczącym usługi na podstawie umowy zlecenia
a skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych str. 60
Piotr Roksisz
Odsetki - aspekt przychodowy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
str. 62
Beata Rogalska
Oddział osoby prawnej jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od wypłat ze stosunku
służbowego str. 67
Adam Łuczak
Tryby nadzwyczajne
podatkowego str. 70

procedury

podatkowej.

Część

I

-

Wznowienie

postępowania

Magdalena Baduchowska
Prawo pomocy w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Część I str. 75
Cezary Pieńkosz
Podstawy uchylenia lub zamiany decyzji ostatecznej na podstawie art. 253 Ordynacji
podatkowej, z uwzględnieniem orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego str. 78
OFICJALNE INTERPRETACJE
Pismo Ministra Finansów z dnia 20 maja 2005 r. sygn. PP5-8111-4/177/2005/IN/BM6-4125) w sprawie
stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. str. 82
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa str. 83
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 49
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, odatek od
czynności cywilnoprawnych str. 50
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