ARTYKUŁY I STUDIA
Akty wykonawcze do ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu ......................................................................

4

Aleksandra Garbarczyk
Raportowanie
schematów
podatkowych
–
projektowane regulacje od dnia 1 stycznia 2019 r. ........

6

Mariusz Kuśmierczyk
Czy trzeba płacić podatek dochodowy przy sprzedaży
gospodarstwa rolnego lub jego części przed upływem
5 lat od nabycia ..............................................................

9

Marek Zagórski
Potrącalność kosztów uzyskania przychodów innych
niż bezpośrednio związane z przychodem.....................

12

Katarzyna Wawrzonkiewicz
Świadczenie usług związanych z działalnością
obiektów sportowych oraz usług związanych z poprawą
kondycji fizycznej na gruncie ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług ............................

15

Barbara Głowacka
Przekazanie
towarów
na
cele
charytatywne
a opodatkowanie podatkiem od towarów i usług ............

17

Małgorzata Słomka
Podatek odroczony ........................................................

20

Alan Lipnicki
Warunki
faktycznego
zwiększenia
podstawy
opodatkowania w podatku od towarów i usług
w przypadku dotacji .......................................................

22

Rafał Linka
Prawidłowe ustalanie prewspółczynnika przez gminę
w przypadku działalności wodno-kanalizacyjnej ............

24

Kacper Wolak
Prawnopodatkowe skutki umowy cash poolingu ............

25

Sebastian Kopacz
Rozliczenie
przez
spółdzielnie
mieszkaniową
dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń dodatkowych
na gruncie podatku CIT..................................................

27

ANALIZY I OPINIE
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Czy ciągłe poprawianie przepisów podatkowych ma
jakikolwiek sens? ...........................................................

30

Maciej Jendraszczyk
Umowa podatkowa i mediacja – nowe instytucje prawa
podatkowego wynikające z projektu nowej Ordynacji
podatkowej .....................................................................

31

Martyna Betiuk
Exit tax jako danina emigracyjna....................................

34

dr Joanna Kiszka
Wartość dodatnia firmy (goodwill) a podatek od
czynności cywilnoprawnych ...........................................

35

Mikołaj Stelmach
Przestępstwo prania pieniędzy. Wyłudzenie podatku
od towarów i usług od Skarbu Państwa .........................

40

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
Elektroniczne zwolnienia lekarskie – przygotowania
do pełnego wdrożenia ....................................................

43

Mariusz Kuśmierczyk
Przedawnienie należności z tytułu składek ....................

45

Krystian Lewecki
Okres odbywania obowiązkowego szkolenia przez
pracownika może nie być zaliczony do okresu
podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu
zatrudnienia ...................................................................

47

Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne, rentowe,
chorobowe i wypadkowe – wyrok Sądu Okręgowego
w Bydgoszczy z dnia 28 czerwca 2018 r. (VI Ua 36/18)

50

DZIAŁ PUBLICYSTYCZNY
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Na każdy temat można dowolnie „bałwanić”, również na
temat VAT-u ...................................................................

55

dr Dariusz Maciej Grabowski
Warszawiak Warszawiakom 2018. Osobisty program
dla stolicy i jej mieszkańców ..........................................

56

PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Agata Strocka
Podatki w praktyce. Przechowywanie faktur w formie
elektronicznej .................................................................

64

JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo TSUE – wyrok z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie C-69/17 .........................................................

67

Marek Zagórski
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 grudnia 2016 r.,
III UZP 14/15 ..................................................................

71

LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu .............

75

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja
2018 r. w sprawie odbierania zgłoszeń naruszeń
przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu ........................................

106

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja
2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji
o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania
tych informacji ................................................................

107

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja
2018 r. w sprawie zgłaszania informacji o
beneficjentach rzeczywistych .........................................

108

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca
2018 r. w sprawie legitymacji służbowej kontrolera
przeprowadzającego
kontrolę
w
zakresie
przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu ......................................................................

109

