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Informacja - zmiany w przepisach o odpadach str. 3
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. str. 4
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2004 r. str. 5
Zmiany w zakresie sposobu wnoszenia opłat od pełnomocnictw oraz oświadczeń woli składanych
przez poręczycieli str. 6
Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Republiką Tadżykistanu str. 7
Zwolnienie jednostek organizacyjnych ochotniczej straży pożarnej z obowiązku dokumentowania
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Informacja na temat projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych str. 11
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych str. 15
AKADEMIA WIEDZY PODATKOWEJ
Mirosław Siwiński
Podatnicy nowego podatku akcyzowego str. 26
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Szczegółowe zasady dotyczące zwrotu podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej str. 29
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ustawy o podatku od towarów i usług - wybrane zagadnienia str. 32
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Paweł Kaleta
Podatek od towarów i usług naliczony jako koszt uzyskania przychodów - problemy
interpretacyjne str. 18
Kinga Baran
Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę handlową a zachowanie prawa do
prowadzenia składu celnego - artykuł dyskusyjny str. 38
Jarosław Sekita
Podatek dochodowy od osób fizycznych - rzeczywiste cele i skutki kierunków projektowanych
zmian str. 40
Piotr Roksisz
K.U.P. czy nie K.U.P. - oto jest pytanie (artykuł dyskusyjny) str. 45
Izabela Rudecka
Wniesienie aportu a podział przez wydzielenie - charakterystyka porównawcza część III.
podstawowe skutki prawne podziału przez wydzielenie str. 48
Cezary Pieńkosz
Przedawnienie w podatku od spadków i darowizn str. 53
OFICJALNE INTERPRETACJE
Komunikat biura prasowego Ministerstwa Finansów w sprawie podatku akcyzowego na kosmetyki 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. 22.
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