Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 11 z 2004 r.
INFORMACJE
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej oraz projekt
rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kwoty ulgi uczniowskiej w podatku
dochodowym od osób fizycznych str. 3
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków
transportowych str. 4
AKADEMIA WIEDZY PODATKOWEJ
Jacek Pyssa
Opodatkowanie usług teleinformatycznych podatkiem od towarów i usług w 2004 r. oraz
niektóre aspekty opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych str. 25
ARTYKUŁY I OPINIE
Teresa Sławińska
Sprzedaż nieruchomości - skutki w podatku od towarów i usług str. 5
Izabela Rudecka
Przechowanie, depozyt nieprawidłowy i umowa składu a podatek Od towarów i usług str. 8
Mirosław Siwiński
Zwolnienia przedmiotowe w podatku akcyzowym cz. I str. 11
Mariusz Unisk
Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług kosztów usług promocyjnych
refakturowanych na zagranicznego kontrahenta str. 14
Aneta Olędzka
Ulga na złe długi w projekcie nowelizacji ustawy o VAT str. 17
Mirosław Siwiński
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług od niektórych zaliczek w komisie
eksportowym str. 20
Teresa Sławińska
Obowiązek okazania dowodu tożsamości przez sprzedającego przy skupie metali
szlachetnych str. 22
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Edyta Sornat
Instytucja odpowiedzialności posiłkowej w świetle uregulowań kodeksu karnego skarbowego
str. 34
Piotr Roksisz
Wybrane kwestie podatkowe związane z windykacją należności w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych str. 39
Jacek Pyssa
Nowe zasady w terminach zapłaty w transakcjach handlowych - niektóre aspekty praktyki
stosowania przepisów ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. str. 45
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych str. 49
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, podatek od
czynności cywilnoprawnych str. 30
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