Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 10 z 2000 r.
INFORMACJE
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych z dnia 9 października 2000 r. dotyczące skutków
odrzucenia przez Sejm Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym - str. 3
Kinga Baran
Podatek dochodowy od osób fizycznych zmiany na 2001 r. - str. 7
Jacek Oleszczyk
Informacja dotycząca harmonizacji polskiego postępowania egzekucyjnego z regulacjami Unii
Europejskiej z uwzględnieniem egzekucji należności podatkowych - str. 11
Klaudia Jerz
Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych związane z dostosowaniem do prawa unii
europejskiej - str. 14
ARTYKUŁY I OPINIE
Paweł Henderson
Problem kwalifikacji świadczeń do przychodów ze stosunku pracy w przypadku wypłaty
świadczeń po ustaniu stosunku pracy - str. 17
Piotr Roksisz
Premia jako koszt uzyskania przychodu w roku podatkowym - str. 21
Jan Lemon
Dostosowanie wysokości udziałów (akcji) do kapitału zakładowego (akcyjnego). Skutki w
podatkach dochodowych - str. 24
Teresa Sławińska
Podatkowa grupa kapitałowa w 2000 i 2001 roku - str. 27
Paweł Rybaczyk
Niektóre aspekty podatkowe dokonania zamiany wierzytelności na akcje jednoosobowej spółki
Skarbu Państwa - str. 30
Artur Wójcik
Wykorzystanie
przepływów
pieniężnych
przedsiębiorstwa. (część I) - str. 33

do

wyceny

wartości

przejmowanego
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Tadeusz Falencikowski
Granice opodatkowania - str. 37
Krzysztof Komorniczak
Problemy z dokumentacją w transporcie międzynarodowym - str. 40
Kinga Baran
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług rolnictwa - w pytaniach i odpowiedziach (część
II) - str. 42
Teresa Sławińska
Praktyczne problemy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w pytaniach i
odpowiedziach. (część I) - str. 45
Paweł Bębenek
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług świadczenia usług komunalnych - w pytaniach i
odpowiedziach - str. 50
Maciej Ślifirczyk
Przegląd orzecznictwa dotyczącego importu tzw. składaków - str. 53
Teresa Sławińska
Problematyka znamion przestępstwa w prawie karnym skarbowym - str. 60
Robert Czekaj
Problematyka świadczenia usług w aspekcie cen transferowych (część II) - str. 62
Maciej Zielak
Braki formalne podania w przypadku reprezentacji strony postępowania podatkowego - str. 67
OFICJALNE INTERPRETACJE
Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 31 maja 2000 r. (PPA-8166/5/2000/EF) w sprawie
opodatkowania podatkiem akcyzowym papierosów - str. 71
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 7 maja 1999 r. I CKN 1147/97 - str. 84
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 15 lutego1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - str. 72
Ustawa z dnia 9 czerwca 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - na
stronie 108
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