ARTYKUŁY I STUDIA
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Przykład „inwestycji legislacyjnej” w ustawie o VAT (lata
2011-2013). Ciekawe ile na tym stracili uczciwi
podatnicy? .....................................................................

4

Kacper Wolak
Opodatkowanie
podatkiem
od
nieruchomości
elementów wewnątrzzakładowej stacji paliw .................

5

Mariusz Kuśmierczyk
Ustalenie przepisów właściwych w przypadku
wykonywania pracy przez ten sam podmiot na
terytorium dwóch państw członkowskich UE .................

8

Barbara Głowacka
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług
prezentów o małej wartości ............................................

11

Katarzyna Wawrzonkiewicz
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług dotacji
otrzymanej przez beneficjenta .......................................

14

Małgorzata Słomka
Bonusy, rabaty, premie pieniężne a podatek od
towarów i usług ..............................................................

17

Maciej Sobiech
Sporządzanie
podatkowej
dokumentacji
cen
transferowych – aspekty praktyczne stosowania
przepisów ...........................................................................

19

dr Joanna Kiszka
Stosowanie prawa do zwolnienia od podatku
dochodowego z tytułu wydatków na własne cele
mieszkaniowe – niektóre problemy praktyczne ..............

24

Marek Zagórski
Limit kosztów uzyskania przychodów ............................

32

Mikołaj Stelmach
Wydatki przedsiębiorcy na dokształcanie się. Koszt
uzyskania przychodów. Prawo do odliczenia podatku
naliczonego ....................................................................

35

Rafał Linka
Opodatkowanie
podatkiem
od
nieruchomości
elektrowni wiatrowych w aktualnym orzecznictwie
sądów administracyjnych ...............................................

40

ANALIZY I OPINIE
prof. dr hab. Witold Modzelewski, Aleksandra
Garbarczyk
Czy doradca podatkowy to jeszcze zawód zaufania
publicznego? ..................................................................

42

Mirosław Siwiński
Nie tędy droga – czyli zwalczanie karuzeli podatkowej
przez ściganie „wkręconych” zamiast oszustów.............

43

Fryderyk Fila
Wykonalność konstrukcji podatkowej w aspekcie
wiedzy i umiejętności podatnika .....................................

46

Błażej Materna
Postępowanie uproszczone wedle projektu Ordynacji
podatkowej z dnia 4 lipca 2018 r. ...................................

50

Maciej Jendraszczyk
Konsultacja skutków podatkowych transakcji –
instytucja przewidziana w projekcie nowej Ordynacji
podatkowej .....................................................................

53

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Ulgi i zwolnienia dla płatników w opłacaniu składek
ubezpieczeniowych w Konstytucji biznesu .....................

57

Mariusz Kuśmierczyk
Zawarcie umowy o pracę ze spółką akcyjną przez
członka zarządu będącego jedynym akcjonariuszem ....

60

Malwina Sik
Umorzenie
nieistniejących
(przedawnionych)
należności składkowych .................................................

63

Krystian Lewecki
Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego dotycząca
pobierania świadczeń z zasiłku chorobowego
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego – matkiprzedsiębiorcy przegrywają batalię z ZUS .....................

66

Alan Lipnicki
Faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej jako
przesłanka podlegania ubezpieczeniom społecznym.
Spory związane z wadliwym wyrejestrowaniem z
ubezpieczeń ...................................................................

68

DZIAŁ PUBLICYSTYCZNY
prof. dr hab. Witold Modzelewski
„Nasza klika” zamiast „cudzej”, czyli istota zmian
państwowości.................................................................

70

PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Agata Strocka
Podatki w praktyce. Usługa pośrednictwa na rzecz
kontrahenta z kraju Unii Europejskiej a podatek od
towarów i usług ..............................................................

71

JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Martyna Betiuk
Brak możliwości weryfikacji kontrahentów spoza UE
a sposób rozliczeń w podatku VAT eksportu towarów
w kontekście zadanego pytania prejudycjalnego ...........

74

Orzecznictwo TSUE – wyrok z dnia 17 października
2018 r. w sprawie C-249/17 Ryanair Ltd v. The
Revenue Commissioners ...............................................

75

LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych ....................................

79

