Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 9 z 2008 r.
INFORMACJE
Nowelizacja podatku od towarów i usług - uwagi prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego przedstawione
w liście do Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP str. 3
Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w związku z wyrokiem
Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2007 r. str. 4
ARTYKUŁY I STUDIA
Krzysztof Kłoskowski
Miejsce świadczenia usług wykonywanych przez inżynierów, architektów itp. str. 6
Mirosław Siwiński
Wybrane zagadnienia w zakresie stosowania stawki 0% podatku od towarów i usług w
przypadku wykonywania przez podatnika kolejowego przewozu krajowego w ramach
transportu międzynarodowego str. 9
Krystian Łatka
Nie każdy samochód używany można dostarczyć w ramach procedury VAT marża - czy
polskie regulacje są zgodne z prawem wspólnotowym? str. 12
Kinga Baran
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług leasingu samochodów przywiezionych z innego
państwa UE str. 14
Krzysztof Kłoskowski, Krystian Łatka
Łańcuch dostaw w eksporcie a prawo do zastosowania stawki podatku od towarów i usług w
wysokości 0% str. 19
Jacek Matarewicz
Wybrane praktyczne problemy związane z "korespondencją procesową" podczas sporu
sądowoadministracyjnego str. 32
Agata Wleklińska
Opodatkowanie sprzedaży gruntów rolnych przez osoby fizyczne str. 35
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PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Jacek Budziszewski
Podatki w praktyce str. 28
PROBLEMY DORADCÓW PODATKOWYCH
Arkadiusz Januchowski
Odpowiedzialność doradców podatkowych i osób przez nich zatrudnianych za przestępstwa i
wykroczenia skarbowe str. 23
JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego str. 8, 38
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości str. 11, 22
Refakturowanie kosztów obsługi weksla w banku str. 39
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre
przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej str. 40
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
umorzenie zaległości podatkowej oraz o zwrot podatku dochodowego od osób fizycznych i
oświadczenia potwierdzającego uzyskanie przychodów z pracy oraz zapłatę podatku za granicą str.
43
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