Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 9 z 1999 r.
Komunikat Prezydium Komitetu Koordynacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 3
września 1999 roku - str. 3.
ARTYKUŁY I OPINIE
Maciej Zielak
Zmiana właściwości miejscowej urzędu skarbowego w przypadku podatnika podatku od
towarów i usług - str. 5.
Paweł Rybaczyk
Czy cywilnoprawna zasada nieważności umów zawartych w celu obejścia przepisów prawa
jest prawidłowym uzasadnieniem kwestionowania skuteczności umów prawa cywilnego na
gruncie prawa podatkowego? - str. 8.
Piotr Grupiński
Instytucja autokontroli organu drugiej instancji w postępowaniu przed Naczelnym Sądem
Administracyjnym - str. 10.
Paweł Ziółkowski
Co w prawie piszczy? przechodzi "baba" na emeryturę... - str. 13.
Jarosław Sekita
Zasady szacowania dochodów (obrotów) przedsiębiorstw powiązanych w polskim prawie
podatkowym. Wybrane zagadnienia (część II) - str. 15.
Piotr Grupiński
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne emerytów i rencistów - str.
17.
Robert Czekaj
Umowa o podziale kosztów w świetle wytycznych OECD - zarys problematyki (część I) - str.
19.
Jan Lemon
Umowa darowizny (sponsoringu) a zakup usług reklamowych - str. 22.
Piotr Grupiński
"Siedziba" osoby fizycznej - nonsensy i zagrożenia - str. 23.
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Jarosław Sekita
Strata ze sprzedaży wierzytelności. Zasady ustalania wysokości kosztu uzyskania
przychodów - str. 26.
Zdzisław Modzelewski
Odliczenie podatku naliczonego a czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od
towarów i usług (część II) - str. 27.
Adam Bula
Sprzeczność objaśnień do deklaracji VAT-7 z ustawą o podatku od towarów i usług - zakup
towarów związanych z sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną od podatku - str.
30.
Zbigniew Huszcz
Zaliczkowy zwrot podatku naliczonego przy zakupach inwestycyjnych - str. 31.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Szczególny moment powstania przychodu - str. 33.
Opodatkowanie usług eksperckich - str. 34.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia minimalnej łącznej
wartości zakupów, wynikającej z dokumentów wystawionych przez sprzedawców, przy której
podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług - str. 35.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie określenia wzorów: znaku
informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których
przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, imiennego dokumentu będącego podstawą do
dokonania zwrotu podatku podróżnym oraz pieczęci potwierdzającej na dokumencie wywóz towarów str. 35.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 1999 r. w sprawie trybu przyjmowania przez
urzędy skarbowe kaucji gwarancyjnej składanej przez podmioty, której przedmiotem działalności
będzie dokonywanie zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym - str. 36.
USTAWA z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - str. 37.
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