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Podmioty uprawnione do wykonywania doradztwa podatkowego - zmiany w przepisach od
dnia 15 września 1998 r. - str. 7.
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Maciej Ślifirczyk
Nabycie przedsiębiorstwa państwowego - sukcesja praw i obowiązków z zakresu prawa
podatkowego (wybrane zagadnienia) - str. 10.
Ireneusz Krawczyk
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Prawa autorskie posiada Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp. z o.o.
ul. Kaleńska 8, 04367 Warszawa.

ze środków przyznanych przez rządy obcych państw, na przykładzie programów PHARE - str.
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Jarosław Sekita
Sprzedaż wierzytelności a podatek od towarów i usług i opłata skarbowa - artykuł dyskusyjny str. 24.
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Dokument celny jako podstawa obniżenia podatku należnego o podatek naliczony - str. 25.
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Faktura handlowa - podstawowe zagadnienia - str. 26.
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Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 1998 r., sygn. akt I SA/PO 1577/97 - str.
28.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 marca 1998 r., sygn. akt SA/Sz 584/97 - str. 28.
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OFICJALNE INTERPRETACJE
Oficjalne interpretacje w sprawie stypendiów - str. 29.
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - str. 30.
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