WYWIAD DLA BIULETYNU
O kryzysie, strefie euro i gospodarce – rozmowa z prof. dr hab. Ryszardem Bugajem .................

7

ARTYKUŁY I STUDIA
Małgorzata Dzedzej
Dodatkowe odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wybrane aspekty
podatkowe........................................................................................................................................

12

Piotr Wesołowski
Montaż szaf i mebli kuchennych a obniżona stawka podatku od towarów i usług .........................

14

Wiktor Klimiuk
Wyłączenia prawa do odliczenia podatku naliczonego ...................................................................

17

Anna Kiersnowska-Drzewiecka
Skutki podatkowe przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową
spółkę kapitałową. Wybrane problemy ............................................................................................

21

Jan Furtas
Faktura VAT – wyjaśnienia do Dyrektywy Rady 2010/45/EU .........................................................

25

Krzysztof Kłoskowski
Opodatkowanie świadczeń wzajemnych podatkiem od towarów i usług ........................................

28

Izabela Szymkuć
Karty korporacyjne a rozliczenie podróży służbowych pracowników w zakresie podatku
dochodowego od osób prawnych ....................................................................................................

30

Malwina Sik
Faktura zaliczkowa wystawiona przedwcześnie – wybrane problemy............................................

32

Andrzej Pietrzak
Problem kompleksowości usług dla potrzeb ustalenia właściwej stawki podatku od towarów
i usług w praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych............................................

33

Adrian Kozakiewicz
Czynności niepodlegające opodatkowaniu w rachunku proporcji ...................................................

36

ANALIZY I OPINIE
Aleksandra Ogiela
Przekazanie kart pre-paid jako odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług.........

40

Karol Potocki
Analiza zastosowania art. 28f ust. 1a ustawy o podatku od towarów i usług. Czy obejmuje on
również usługi spedycyjne? .............................................................................................................

42

Marcin Parulski
Kable w kanalizacji kablowej a podatek od nieruchomości .............................................................

43

Paweł Greszta
Wypłata dywidendy na rzecz spółdzielni – zakres zwolnienia ........................................................

46

Jarosław Włoch
Dokumentacja cen transferowych, czyli kłopotliwy obowiązek wielu podatników...........................

48

Małgorzata Słomka
Przekazywanie pracownikom kuponów żywieniowych a przepisy o ubezpieczeniach
społecznych .....................................................................................................................................

51

Justyna Zając-Wysocka, Jarosław Włoch
Praktyczne problemy związane z pierwszym zasiedleniem ............................................................

53

Marta Pawłowska
Wątpliwości prawne dotyczące e-hazardu w Polsce.......................................................................

556

PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Jacek Budziszewski
Podatki w praktyce...........................................................................................................................

62

Justyna Zając-Wysocka, Renata Łabędź
Służebność przesyłu – ujęcie na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych
i w księgach rachunkowych .............................................................................................................

67

Matylda Glanowska
Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zobowiązania warunkowe w ustawie
o rachunkowości oraz w Krajowych Standardach Rachunkowości ................................................

73

Marek Kwinta
Nieruchomości inwestycyjne w świetle ustawy o rachunkowości i MSR ........................................

74

JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo podatkowe TSUE – październik 2011r. ....................................................................

78

Renata Łabędź
Świadczenia pozostawione pracownikom do dyspozycji a przychód podatkowy w kontekście
uchwały pełnego składu Izby Finansowej NSA z 24 października 2011 r. .....................................

82

Dawid Bronowski
Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych.....................................................................

86

Mariusz Unisk, Adrian Kozakiewicz
Cesja wierzytelności w świetle najnowszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej ..............................................................................................................................

89

LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ................................
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych
ustaw ................................................................................................................................................

91
143

INFORMACJE DLA CZYTELNIKÓW
Anna Żarkowska
Wybrane zagadnienia z zakresu zasad wystawiania faktur handlowych – vademecum ................
Instrukcje podatkowe .......................................................................................................................

144
146

