ARTYKUŁY I STUDIA
Prof. zw. dr hab. Krystyna Piotrowska-Marczak
Powszechny czy selektywny charakter podatków dochodowych............................................................................................................................................

3

dr Krzysztof Radzikowski
Przychody i koszty podatkowe a cywilnoprawna podstawa świadczenia. Problem nieważności umów i zwrotu świadczeń wzajemnych...............................

8

Anna Żarkowska
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – wyłączenie wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków do wysokości 190 zł miesięcznie .

12

Mateusz Wojciechowski
Zbycie praw i wartości niematerialnych – skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych ...............................................................................................

14

Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska
Prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług..........................................................................................................

17

Wojciech Safian
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. oraz od dnia
1 kwietnia 2014 r....................................................................................................................................................................................................................

21

Anna Kiersnowska-Drzewiecka
Przychód i koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych z tytułu dotacji z funduszy strukturalnych w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki ................................................................................................................................................................................................

27

Aleksandra Bekierz-Babińska
Zastosowanie stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, w przypadku gdy nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE .........

29

Marcin Szymocha
Różnica między refakturowaniem usług a świadczeniem usług pośrednictwa .......................................................................................................................

31

Wojciech Safian
Stawka podatku od towarów i usług na ciastka i wyroby ciastkarskie.....................................................................................................................................

33

Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska
Jednorazowa korekta podatku naliczonego w związku z aportem infrastruktury ....................................................................................................................

34

Małgorzata Lehmann-Ziaja
Metoda obciążania pracowników kosztami użytkowania przez nich do celów prywatnych samochodów służbowych będących przedmiotem leasingu ........

38

Piotr Zyśk
Różnica w wysokości opodatkowania budynków mieszkalnych i budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej .........................

40

Justyna Zając-Wysocka
Warunki zwolnienia z podatku od towarów i usług usług kształcenia zawodowego niezgodne z prawem europejskim ..........................................................

41

Malwina Sik
Zmiany przepisów określających obowiązki płatników zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych obowiązujące od dnia 1 lipca 2013 r. Kiedy
można nie pobierać w ogóle podatku u źródła? .....................................................................................................................................................................

44

Przemysław Milczek
Czy szacunkowe wyliczenie jakiegokolwiek elementu działalności gospodarczej może stanowić podstawę do oszacowania podstawy opodatkowania?.....

45

Marzanna Pydyn
Zaliczki w eksporcie a moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w 2013 r. i w 2014 r................................................................................

47

ANALIZY I OPINIE
Witold Modzelewski
Czy w Polsce obowiązuje jeszcze stanowione prawo podatkowe? ........................................................................................................................................

50

Marek Zagórski
Rok obrotowy i rok podatkowy w świetle obowiązujących przepisów prawa ..........................................................................................................................

51

Jacek Budziszewski, Anna Żarkowska
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – zaliczka wypłacana na poczet wynagrodzenia ...........................................................................

53

Marcin Szymocha
Prawo do amortyzacji budynku oddanego do użytkowania w części a przesłanka kompletności i zdatności do użytku środka trwałego ...............................

54

Jacek Budziszewski
Wartość początkowa środków trwałych wytwarzanych i ulepszanych we własnym zakresie..................................................................................................

58

Anna Kiersnowska-Drzewiecka
Zasada czynnego udziału w postępowaniu jako fundamentalne prawo strony w toczącym się postępowaniu podatkowym ..................................................

61

Wojciech Safian
Rozliczanie zagranicznych podróży służbowych pracowników ..............................................................................................................................................

64

Piotr Zyśk
Fundacja jako rodzaj organizacji pozarządowej .....................................................................................................................................................................

67

Mateusz Wojciechowski
Zakup wierzytelności przez przedsiębiorstwa windykacyjne a koszty uzyskania przychodów................................................................................................

69

Justyna Zając-Wysocka
Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług przy zaliczkach otrzymywanych na poczet usług turystycznych .........................................................

71

PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Jacek Budziszewski
Podatki w praktyce ................................................................................................................................................................................................................

74

JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo podatkowe TSUE – styczeń 2014 r..................................................................................................................................................................

81

LEGISLACJA PODATKOWA
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur...................................................................................................

83

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce
dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług..................................................................................................................................................................
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz
warunków stosowania stawek obniżonych .............................................................................................................................................................................
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie potwierdzania zidentyfikowania określonego podmiotu na potrzeby transakcji
wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.................................................................................................
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług
dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu .....................................................................................................

84
87
93
97
98

