Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 9 z 2003 r.
INFORMACJE
Informacja na temat zasad zwrotu podatku od towarów i usług w związku z zakupami towarów i usług
lub importem towarów, finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, z
uwzględnieniem zmian po 9 września 2003 r. str. 3
Informacja na temat pakietu projektów rozporządzeń dotyczących kosztów postępowań przed sądami
administracyjnymi str. 8
AKADEMIA WIEDZY PODATKOWEJ
Jacek Pyssa
Wewnątrzwspólnotowe nabycie oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa - nowe czynności
podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej str. 36
Jacek Pyssa
Zabezpieczenie akcyzowe - istota nowej konstrukcji prawnopodatkowej str. 39
ARTYKUŁY I OPINIE
Kinga Baran
Budowa i montaż transformatora - opodatkowanie podatkiem od towarów i usług str. 12
Elżbieta Liwanowska
obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w związku z refakturowaniem usług str.
14
Teresa Sławińska
Podmiotowość w podatku akcyzowym z tytułu importu wyrobów akcyzowych, a prawo do
zwrotu zapłaconego podatku od towarów i usług str. 17
Paweł Bębenek
Określenie warunków dostawy towarów jako DDU a rozliczenia podatkowe str. 19
Krzysztof Komorniczak
Przywileje podatkowe dla zakładów pracy chronionej przed i po 1 stycznia 2004 r. str. 22
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Cezary Pieńkosz
Koszty uzyskania przychodów w spółce cywilnej - wybrane problemy. Artykuł dyskusyjny str.
41
Mirosław Siwiński
Połączenie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przez przejęcie przez spółki powiązane wybrane zagadnienia podatkowe str. 44
Renata Kabas-Komorniczak
Skutki podatkowe wykorzystywania przez
prywatnych na cele działalności spółki str. 47
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Paweł Rybaczyk
Śmierć podatnika a obowiązki dotychczasowego płatnika. CZĘŚĆ 1 str. 50
Jan Lemon
Koszty uzyskania przychodów w postaci wartości nominalnej obejmowanych udziałów (akcji)
str. 54
Beata Rogalska
Właściwość miejscowa urzędu skarbowego w sprawach o przyznanie nip podatnikom podatku
dochodowego od osób fizycznych str. 57
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2003 r. Sygn. akt I SA/Wr 387/01 str.
61
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym str. 68
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia
rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego str. 86
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, podatek od
czynności cywilnoprawnych str. 28.
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 35.
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