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ARTYKUŁY I OPINIE
Kinga Baran, Grzegorz Mączyński
Informacja o projektowanych zmianach ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku
akcyzowym na rok 2000 - str. 3.
Kinga Baran
Czy wartość odpisu amortyzacyjnego jest kwotą, którą można przeznaczyć na inne wydatki? str. 8.
Jacek Tarwid
Złożenie deklaracji podatkowej przez pełnomocnika - str. 12.
Maciej Zielak
Konsekwencje prawne niezastosowania się do wezwania organu podatkowego - str.
13.
Zbigniew Huszcz
Czy nienależnie zapłacone odsetki od zaległości podatkowej stanowią nadpłatę? - str.
16.
Krzysztof Komorniczak
Wznowienie postępowania - na podstawie nowych okoliczności faktycznych lub nowych
dowodów - str. 17.
Stefan Moryc
Odpowiedzialność odszkodowawcza w Ordynacji podatkowej - str. 18.
Jan Lemon
"Ulepszenie" wartości niematerialnych i prawnych - str. 20.
Piotr Grupiński
Odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej mebli i dywanów - str. 21.
Paweł Bębenek
Określenie warunków ekonomicznych porównywalności transakcji między podmiotami
powiązanymi - wybrane zagadnienia (cz. I) - str. 23.
Jarosław Sekita
Bony towarowe wymieniane na posiłki, jako przychód pracownika i koszt pracodawcy - str. 25.
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Paweł Rybaczyk
Ekwiwalenty pieniężne otrzymywane przez pracowników za używanie przez nich przy
wykonywaniu pracy narzędzi, materiałów lub sprzętu - skutki podatkowe oraz w zakresie
ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych - str. 28.
Elżbieta Liwanowska
Pojęcie producenta opakowań z tworzyw sztucznych w świetle art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - str.
30.
Kinga Baran
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w orzecznictwie trybunału konstytucyjnego - artykuł
dyskusyjny - str. 31.
Krzysztof Komorniczak
Opodatkowanie oraz obciążenie opłatami celnymi benzyny lakierniczej - str. 33.
Renata Kabas
Obrót prawny oprogramowaniem komputerowym cz.I - str. 36.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 stycznia 1999r. sygn. akt III RN 99/98 - str. 40.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 1999r. sygn. akt III SA 5200/98 - str.
42.
LEGISLACJA PODATKOWA
Projekty ustaw mających znowelizować ustawę z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług
oraz o podatku akcyzowym oraz ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych - str. 43.
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