Doradztwo Podatkowe - Biuletyn Instytutu Studiów
Podatkowych
Numer 12 z 2005 r.
ARTYKUŁY I OPINIE
Projekt regulacji europejskiej dokumentowania transakcji podmiotów powiązanych str. 3
Limity dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i sprzedaży wysyłkowej na terytorium
kraju obowiązujące w 2006 r. str. 4
Paweł Greszta
Zbieg odpowiedzialności administracyjnej oraz karnej skarbowej za naruszenie przepisów o
ewidencji podatku od towarów i usług str. 6
Krystian Łatka
Internetowe zakłady bukmacherskie str. 9
Jerzy Aleksandrowicz
Korekta deklaracji VAT po kontroli w świetle pisma Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Finansów z dnia 8 sierpnia 2005 r. nr SP1/618/8012-110-2024/05/EB w związku z nowelizacją
Ordynacji Podatkowej od dnia 1 września 2005 r. str. 11
Krystian Łatka
Rozporządzenie ustanawiające środki wykonawcze do VI Dyrektywy str. 13
Tomasz Kołaczyk
Odliczanie częściowe podatku oraz roczna korekta podatku naliczonego - artykuł dyskusyjny
str. 15
Adam Łuczak
Wszczęcie postępowania podatkowego str. 20
Monika Świercz
Wymiar (określenie) zobowiązania podatkowego na wniosek podatnika. Część II str. 25
Cezary Pieńkosz
Zakres wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych - artykuł dyskusyjny str. 28
Piotr Roksisz
Wybrane aspekty ustalania dochodu przez podmiot funkcjonujący w ramach specjalnej strefy
ekonomicznej (SSE) str. 31
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Beata Rogalska
Właściwość organu podatkowego dla wspólnoty mieszkaniowej W podatku dochodowym str.
36
Jacek Budziszewski
Uchwała 7 Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 kwietnia
2005 r. w sprawie momentu powstania zobowiązania podatkowego z tytułu importu towarów w
podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym oraz w podatku importowym w stanie
prawnym obowiązującym w 1996 r. (sygn. akt fps 3/04) str. 39
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych str. 44
Ustawa z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (wyciąg) str. 90
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (wyciąg) str. 91
KONFERENCJE I SZKOLENIA ISP - ODPOWIEDZI NA PYTANIA UCZESTNIKÓW
Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy, opłata skarbowa, doradztwo podatkowe, podatek od
czynności cywilnoprawnych str. 18
Podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, ordynacja
podatkowa, podatki i opłaty lokalne str. 20
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