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Numer 12 z 2003 r.
INFORMACJE
Informacja o projekcie rozporządzenia określającego warunki ewidencji podatkowej prowadzonej
przez gminy w systemie informatycznym str. 3
Informacja na temat Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
właściwości organów podatkowych str. 5
Informacja na temat rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie
prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów str. 6
Projekt ustawy - Prawo celne str. 7
Nowelizacja przepisów wykonawczych w zakresie podatku od towarów i usług str. 8
Projekt nowelizacji rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji,
zeznań, informacji oraz oświadczeń podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego
od osób prawnych str. 9
AKADEMIA WIEDZY PODATKOWEJ
Kinga Baran
Odrębne zasady opodatkowania dla niektórych grup podatników str. 19
Mirosław Siwiński
Moment powstania obowiązku podatkowego w nowym podatku akcyzowym str. 24
ARTYKUŁY I OPINIE
Mariusz Unisk
Stawka podatku od towarów i usług w zakresie obrotu nawozami sztucznymi w 2003 r. str. 10
Paweł Bębenek
Uwarunkowania prawnopodatkowe w podatku akcyzowym obrotu wyrobami ropopochodnymi
od dnia 1 września 2003 r. z uwzględnieniem zmiany przepisów od dnia 4 listopada 2003 r.
str. 13
Jarosław Sekita
Datio in solutum - skutki w prawie podatkowym str. 29
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Izabela Rudecka
wniesienie aportu a podział przez wydzielenie - charakterystyka porównawcza. Część IV.
Konsekwencje wniesienia aportu w zakresie podatku dochodowego, dla spółki wnoszącej
aport str. 31
Ireneusz Krawczyk
Właściwość miejscowa organów podatkowych w przypadku zmiany siedziby (miejsca
zamieszkania) przez podatnika, płatnika oraz inkasenta str. 37
Arkadiusz Jerzy Sputowski
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy przedsiębiorstwa w świetle art. 112 Ordynacji
podatkowej str. 42
Adam Bartosiewicz
Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe związane z fakturami i rachunkami str. 48
Cezary Pieńkosz
Gospodarstwo agroturystyczne a podatek od nieruchomości - zarys problemu str. 53
JUDYKATURA PODATKOWA
Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2003 r. Sygn. akt I SA/Łd
474/03 str. 56
LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych
przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym str. 59
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 28.
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