Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 10 z 2003 r.
INFORMACJE
Informacja o projektowanych zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2004 r. str. 3
AKADEMIA WIEDZY PODATKOWEJ
Mariusz Unisk
Podstawa opodatkowania podatkiem od towarów i usług od 1 maja 2004 r. str. 27
Jacek Pyssa
Zwolnienia w podatku akcyzowym po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej str. 32
ARTYKUŁY I OPINIE
Paweł Bębenek
Usługi wynajmu samolotów a podatek od towarów i usług str. 7
Elżbieta Liwanowska, Jacek Pyssa
Sprzedaż w składzie celnym i poza terytorium RP - aspekty prawnopodatkowe str. 10
Kinga Baran
Wybrane konsekwencje sprzedaży majątku likwidowanej spółki cywilnej str. 16
Mirosław Siwiński
Obniżenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością związane z
zawyżeniem wartości wniesionego aportu str. 35
Weronika Missala
Podatki dochodowe w postępowaniu upadłościowym str. 38
Jarosław Sekita
Raje podatkowe i zmiany domicylu podatkowego. Rzeczywiste, czy medialne sposoby
optymalizacji zobowiązań podatkowych str. 40
Paweł Rybaczyk
Śmierć podatnika a obowiązki dotychczasowego płatnika. Część 2 str. 44
Izabela Rudecka
Wniesienie aportu a podział przez wydzielenie - charakterystyka porównawcza część II.
Podstawowe skutki prawne wniesienia aportu str. 47
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Renata Kabas-Komorniczak
umorzenie akcji za częściowym wynagrodzeniem akcjonariuszy str. 51
Cezary Pieńkosz
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości domów letniskowych str. 53
OFICJALNE INTERPRETACJE
Pismo Ministerstwa Finansów PA II-8168/103/2003/KR/4800 do Dyrektorów Izb Celnych str. 57
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu i terytorialnego
zasięgu działania naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych wykonujących zadania w
zakresie podatku akcyzowego w obrocie krajowym str. 59
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2003 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o
zmianie właściwości naczelnika urzędu skarbowego str. 62
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, podatek od
czynności cywilnoprawnych str. 20.
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 22.
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