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Numer 12 z 1998 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Witold Modzelewski
Zwycięstwo rozsądku i legalizmu: Sąd Najwyższy potwierdza prawo podatników do
"refakturowania" usług - str. 3.
Elżbieta Liwanowska, Jacek Tarwid
Poselski projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej - str. 5.
Maciej Zielak
Problematyka wstrzymania wykonania decyzji w postępowaniu odwoławczym - str.
8.
Paweł Rybaczyk
Przedpłaty, zadatki lub zaliczki utracone w związku z niewykonaniem umowy, a koszty
uzyskania przychodu - str. 10.
Jarosław Sekita
Pojęcie "kosztu poniesionego w celu uzyskania przychodów" - str. 11.
Elżbieta Liwanowska
Przychód z tytułu umorzenia akcji jako przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od
osób fizycznych - str. 13.
Paweł Rybaczyk
Zwolnienie od podatku dochodowego wypłaconych diet i innych należności za czas podróży
służbowej podatnika (część I) - str. 14.
Zbigniew Huszcz
Zapłata za taksówki w czasie służbowej podróży zagranicznej jako przychód pracownika - str.
16.
Stella Brzeszczyńska
Podróże służbowe odbywane przez członków zarządu osoby prawnej (część I) - str.
17.
Jan Lemon
Ulga z tytułu remontu lokalu lub budynku mieszkalnego - str. 18.
Zbigniew Huszcz
Stosowanie przepisów obowiązujących do dnia 16 kwietnia 1993 r. do umów leasingu
operacyjnego zawartych przed tą datą - str. 20.
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Tomasz Wojewoda
Strata w środkach trwałych i obrotowych w aspekcie podatku dochodowego i podatku od
towarów i usług - str. 21.
Witold Modzelewski
Zwrot podatku od towarów i usług w rolnictwie - komu zwracać - str. 23.
Zdzisław Modzelewski
Odliczenie podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot "nieuprawniony" - str.
24.
Magdalena Biria
Nieprawidłowość zgłoszenia celnego - skutki w podatku od towarów i usług - str. 25.
Stella Brzeszczyńska
Opłata skarbowa od umów sprzedaży towarów używanych - str. 27.
Maciej Ślifirczyk
Konstrukcja prawna należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne (część I) - str.
28.
JUDYKATURA PODATKOWA
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 15 października 1998 r., sygn. akt III ZP
8/98 - str. 30.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 października 1998 r., sygn. akt III CZP 42/98 - str. 30.
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 listopada 1998 r. (Sygn. akt FPS 7/98) - str.
31.
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia 1998 r. sygn. akt III SA 1457/96 - str.
34.
OFICJALNE INTERPRETACJE
Cesja wierzytelności leasingowej - str. 34.
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie kas rejestrujących - str. 35.
Wybór przepisów dotyczących opodatkowania otrzymania prezentów gwiazdkowych - str. 37.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie skali podatku dochodowego
oraz wysokości kwoty przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanemu - str. 43.
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