
ARTYKUŁY I STUDIA 
Maciej Jendraszczyk 
Dostawa zastępcza a podatek od towarów i usług.........  4 

Katarzyna Wawrzonkiewicz 
Nakłady na wykonanie prac adaptacyjno-remontowych 
przez najemcę................................................................  8 

Aleksandra Garbarczyk 
Świadczenie usług dodatkowych (kserowania, 
skanowania, drukowania własnych zbiorów) przez 
bibliotekę uczelni wyższej a zwolnienie z VAT ...............  11 

Sebastian Kopacz 
Projekt nowej Ordynacji podatkowej ..............................  13 

Kacper Wolak 
Warunki zwolnienia przychodów spółdzielni 
mieszkaniowej z gospodarki zasobami 
mieszkaniowymi .............................................................  15 

Krystian Lewecki 
Podzielona płatność – metody wyłączające 
niekontrolowane wpływy na rachunek VAT ....................  17 

Martyna Betiuk 
Obowiązki instytucji obowiązanych w nowej ustawie o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu 
terroryzmu ......................................................................  20 

Małgorzata Słomka 
Zakup ubezpieczenia OC dla członków zarządu spółki 
– czy powstaje przychód z nieodpłatnego świadczenia?
 .......................................................................................  23 

Katarzyna Dokukin 
Blokada w mechanizmie podzielonej płatności – 
uwarunkowania prawne .................................................  25 

Barbara Głowacka 
Czy gminy mają prawo do odliczenia podatku 
naliczonego od zakupów instalacji fotowoltaicznych 
i solarnych na obiektach mieszkalnych? ........................  27 

Alan Lipnicki 
Podleganie pod przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu w przypadku pobierania gotówki za 
świadczone usługi ..........................................................  29 

ANALIZY I OPINIE 
prof. dr hab. Witold Modzelewski 
Transakcje (nie)bezpieczne, czyli jak zostać 
podejrzanym o przestępstwo (pospolite) wskutek 
zastosowania split paymentu .........................................  31 

Maciej Sobiech 
Identyfikowanie towarów i usług za pomocą klasyfikacji 
statystycznych na gruncie ustawy o podatku od 
towarów i usług ..............................................................  32 

Mirosław Siwiński 
Wydatkowanie środków z dotacji oświatowej po roku 
dotacyjnym w stanie prawnym obowiązującym do dnia 
31 grudnia 2016 r. ..........................................................  35 

Mariusz Kuśmierczyk 
Przełomowy wyrok dotyczący tzw. kredytów 
frankowych .....................................................................  37 



Jarosław Włoch Justyna Zając-Wysocka,  
Mateusz Oleksy 
System TAX FREE – podatkowa stajnia Augiasza 
(cz. 1). Podróżny i bagaż osobisty – treść kluczowych 
przepisów a ich wykładnia .............................................  41 

Jakub Chowaniec 
Mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment) 
jako alternatywny sposób poboru podatku od towarów 
i usług ............................................................................  47 

dr Joanna Kiszka 
Podatkowe implikacje prowadzenia odpowiedzialnej 
społecznie działalności gospodarczej ............................  58 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
Centrum Umorzeń (CUM) – nowa inicjatywa ZUS 
wspierająca płatników składek .......................................  68 

Marek Zagórski 
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r., 
III UZP 15/15 ..................................................................  69 

Malwina Sik 
Obliczanie wysokości emerytury na podstawie 
twierdzeń wnioskodawcy ...............................................  74 

Mariusz Kuśmierczyk 
Świadczenia finansowane z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych jako przychód pracownika 
niestanowiący podstawy wymiaru składek .....................  78 

DZIAŁ PUBLICYSTYCZNY 
prof. dr hab. Witold Modzelewski 
Czy dogmatyka Konstytucji jest nadrzędną wykładnią 
jej przepisów? ................................................................  81 

dr Dariusz Maciej Grabowski 
Kto zarabia na krwiodawcach i krwiopijcach ..................  82 

PODATKI DLA KSIĘGOWYCH 
Agata Strocka 
Podatki w praktyce. Opodatkowanie podatkiem od 
towarów i usług zaliczek w eksporcie towarów ..............  84 

JUDYKATURA I INTERPRETACJE 
Orzecznictwo TSUE – wyrok z dnia 7 sierpnia 2018 r. 
w sprawie C475/17 ........................................................  88 

Rafał Linka 
Dopuszczalność korekty wieloletniej w przypadku 
zmiany przeznaczenia inwestycji samorządowej – 
wyrok TSUE ...................................................................  92 

Marek Zagórski 
Wyrok TSUE w sprawie C-418/14 – zastosowanie 
preferencyjnej stawki podatku akcyzowego a brak 
terminowego złożenia oświadczenia o przeznaczeniu 
na cele opałowe .............................................................  94 

LEGISLACJA PODATKOWA 
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług  ...........................................................................  98 
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 
2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od 
towarów i usług ..............................................................  233 
 


