Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 12 z 1999 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Kinga Baran
Informacja o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na rok 2000 - str. 3.
Piotr Grupiński
Prawnopodatkowe skutki "prezydenckiego veto" - str. 8.
Jarosław Sekita
Umowy międzynarodowe w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a powstanie
nadpłaty i zaległości podatkowej - str. 10.
Paweł Bębenek
Określenie warunków ekonomicznych porównywalności transakcji między podmiotami
powiązanymi - wybrane zagadnienia. (Cz. II) - str. 13.
Piotr Roksisz
Wynagrodzenie wypłacone członkowi zarządu spółki z o.o., piastującemu funkcję na
podstawie powołania uchwałą wspólników, będącemu jednocześnie udziałowcem spółki, jako
koszt uzyskania przychodu - str. 15.
Piotr Grupiński
Koszty uzyskania przychodów tłumaczy - str. 18.
Paweł Bębenek
Moment nabycia własności przedmiotu aportu przez powstającą Sp. z o.o. i związane z tym
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych - artykuł dyskusyjny - str. 20.
Elżbieta Liwanowska
Opodatkowanie dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy obiektów uzyskiwanych przez
gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych - str. 22.
Artur Wójcik
Utrzymanie ulic, placów, obiektów mostowych w świetle przepisów ustawy o podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowym - str. 24.
Elżbieta Liwanowska
Wynajem środków transportu od podmiotów zagranicznych - opodatkowanie podatkiem od
towarów i usług - str. 25.
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Krzysztof Komorniczak
Faktura wystawiona na małżeństwo, a prawo do odliczenia - str. 28.
Artur Wójcik
Problematyka obowiązywania klasyfikacji statystycznych na gruncie ustawy o podatku od
towarów i usług oraz podatku akcyzowym - str. 30.
Kinga Baran
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług sprzedaży towarów wraz z opakowaniem - str.
31.
Renata Kabas
Obrót prawny oprogramowaniem komputerowym cz. II - str. 34.
JUDYKATURA PODATKOWA
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 1998 r. I SA/Ka 531/97 Koszty
reprezentacji i reklamy - str. 37.
Wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 7 stycznia 1999 r. SA/Sz 722/98 VAT od
opakowań - str. 41.
LEGISLACJA PODATKOWA
USTAWA z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - str. 44.
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