Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 11 z 1998 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych z dnia 20 października 1998 r. w sprawie podatkowych
skutków stosowania kart rabatowych - str. 3.
Aktualności podatkowe - str. 3.
Stanowisko Instytutu Studiów Podatkowych z dnia 30 października 1998 r. w sprawie podatku od
towarów i usług w rolnictwie, leśnictwie i gospodarce rybnej - str. 4.
Jacek Tarwid
Warunki i tryb zaskarżania decyzji podatkowych do Naczelnego Sądu Administracyjnego - str.
5.
Elżbieta Liwanowska
Instrumenty prawne służące realizacji ciążących na spadkobiercach praw i obowiązków
podatkowych spadkodawcy - str. 6.
Ireneusz Krawczyk
Nadpłata i warunki jej zwrotu (część II) - str. 7.
Paweł Henderson
Dopłaty wnoszone do spółki jako jej przychód - str. 9.
Zbigniew Huszcz
Odpowiedzialność komandytariusza spółki komandytowej za zobowiązania podatkowe osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą związane z przejętym przez spółkę
komandytową przedsiębiorstwem - str. 12.
Jarosław Sekita
Zasady wpłacania zaliczek na podstawie art. 40 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych - str. 13.
Jan Lemon
Ulga z tytułu odpłatnego dokształcania i doskonalenia zawodowego - str. 14.
Magdalena Biria
Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów naliczonego podatku od towarów i usług, gdy
podatnik nie skorzystał z uprawnienia do odliczenia tego podatku - str. 15.
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Paweł Rybaczyk
Ustalenie roku podatkowego przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - str.
15.
Zbigniew Huszcz
Kontrowersje związane z opodatkowaniem leasingu - wybrane zagadnienia - str. 19.
Robert Nowak
Problematyka rezerw tworzonych w bankach (Część II) - str. 22.
Grzegorz Mularczyk
Potwierdzenie wywozu towaru poza polski obszar celny - str. 25.
Maciej Ślifirczyk
Wybrane zagadnienia dotyczące obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w
przypadku otrzymywania zaliczek i fakturowania częściowego wykonania usługi - str. 27.
Stella Brzeszczyńska
Analiza podatkowa długoterminowej umowy dzierżawy gruntu - str. 29.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Autoreklama prasowa. Zużycie towarów na terenie zakładu pracy - str. 32.
Składniki majątkowe wnoszone do spółki aportem - objęcie udziałów i amortyzacja - str. 33.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 lipca 1997 r., sygn. akt SA/LU 2373/95 - str. 34
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 kwietnia 1998 r., sygn. akt I
SA/WR 1531/96 - str. 35
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 1998
r., sygn. akt I SA/GD 1564/96 - str. 36
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 kwietnia 1998 r., sygn. akt I SA/LU 363/97 - str.
37
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 1998 r., sygn. akt III RN 113/97 - str. 37
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie zasad ustalania
oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej poza granicami
kraju - str. 39
Rozporządzenie ministra finansów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i innych wymagań,
których spełnienie uprawnia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, organizacji i trybu
działania Komisji egzaminacyjnej powołanej dla sprawdzenia tych kwalifikacji oraz wzoru świadectwa
stwierdzającego te kwalifikacje i wymagania - str. 43.
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