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ARTYKUŁY I STUDIA
Prof. dr hab. Witold Modzelewski
VAT - szansa na lepszą ustawę str. 3
Mirosław Siwiński
Wybrane problemy zasadności odliczania podatku od towarów i usług str. 4
Jacek Matarewicz
Pełna dokumentacja wymagana przez prawo krajowe gwarantem zastosowania 0% stawki
VAT przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów str. 7
Krzysztof Kłoskowski
Problemy praktyczne przy obliczaniu wskaźnika proporcji - artykuł dyskusyjny str. 10
Małgorzata Militz
Zadatek bez VAT - artykuł dyskusyjny str. 13
Andrzej Łukiańczuk
Połączenie spółek kapitałowych przez przejęcie - skutki podatkowe. Część II - podatek
dochodowy od osób prawnych str. 15
Paweł Greszta
Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych świadczeń ponoszonych za
pracownika - wybrane problemy. Część I str. 17
Kinga Baran
Kwalifikacja zwrotu odszkodowania na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób
prawnych str. 21
Piotr Sidor
Problematyka zakazanej pomocy publicznej z uwzględnieniem analizy poszczególnych
przesłanek ją statuujących, w kontekście środków podatkowych. Część I str. 23
Mariusz Unisk
Zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli oraz gruntów będących we władaniu
zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną str. 34
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PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Jacek Budziszewski
Podatki w praktyce 27
PROBLEMY DORADCÓW PODATKOWYCH
Krystian Łatka
Odliczanie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących czynności zwolnione
i niepodlegające opodatkowaniu po dniu 1 stycznia 2008 r. str. 32
JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości str. 6, 9, 22
KONFERENCJE I SEMINARIA ISP
Odpowiedzi na pytania Uczestników str. 12, 36
LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług str. 38
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie
niektórych innych ustaw str. 103
Ustawa z dnia 19 września 2007 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o
zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym str.
104
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia (...) 2007 r. w sprawie kas rejestrujących str. 105
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