
25 LAT VAT W POLSCE 
Sukcesy i patologie dwudziestopięciolecia podatku od 
towarów i usług w Polsce – doświadczenia 
i przyszłość .................................................................  4 
Debata naukowa „Sukcesy i patologie 
dwudziestopięciolecia podatku od towarów i usług 
w Polsce – doświadczenia i przyszłość”........................  6 
25 lat VAT w Polsce – wywiad z prof. Witoldem 
Modzelewskim.............................................................  8 
Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od 
towarów i usług oraz o podatku akcyzowym .................  11 

ROZPRAWY I DYSERTACJE 
dr Radosław Rycielski 
Istota sankcji podatkowej w podatku akcyzowym a 
zasada proporcjonalności – wybrane problemy 
orzecznictwa ...............................................................  24 

ARTYKUŁY I STUDIA 
Igor Iwon 
Praktyka wydawania kwitów kelnerskich zamiast 
paragonów fiskalnych w świetle przepisów o podatku 
od towarów i usług.......................................................  32 

Mariusz Unisk 
Podzielona płatność w VAT od lipca 2018 r. (cz. 3). 
Zamknięty katalog obciążeń rachunku VAT – 
„zamrożenie” środków .................................................  35 

Kacper Wolak 
Klasyfikacja przychodów i kosztów związanych 
z instrumentami pochodnymi zabezpieczającymi 
transakcje towarowe w świetle interpretacji 
indywidualnych............................................................  39 

Małgorzata Słomka 
Kary umowne a koszty podatkowe ...............................  41 

Katarzyna Wawrzonkiewicz 
JPK na żądanie organów podatkowych ........................  44 

Alan Lipnicki 
Zajęcie rachunku bankowego w ramach postępowania 
egzekucyjnego w administracji a obowiązek wypłaty 
wynagrodzenia pracownikom.......................................  47 

Marek Zagórski 
Wybrane elementy systemu opodatkowania akcyzą 
węglową i akcyzą gazową............................................  49 

Krystian Lewecki 
Najważniejsze aspekty prawne związane z likwidacją 
fundacji .......................................................................  52 

Barbara Głowacka 
Możliwość zastosowania zwolnienia od 
opodatkowania podatkiem od towarów i usług 
sprzedaży nieruchomości – wybrane zagadnienia.........  55 

Rafał Linka 
Opodatkowanie przychodów osiąganych przez 
profesjonalnych sportowców ........................................  58 

Maciej Jendraszczyk 
Rozliczenie zaliczki na poczet przyszłego zysku 
wypłaconej wspólnikowi spółki osobowej ......................  59 

http://www.novapdf.com/


ANALIZY I OPINIE 
Marcin Trzebiatowski 
Przeciętny konsument jako kryterium odróżniania 
towarów i usług przy stawce podatku VAT – krytyczna 
analiza krajowego orzecznictwa (cz. 2).........................  63 

prof. dr hab. Witold Modzelewski 
Ile kosztował lobbing dotyczący przepisów o podatku 
od towarów i usług od roku 2007?................................  74 

Mariusz Kuśmierczyk 
Przerwanie biegu przedawnienia roszczenia 
pracodawcy wobec pracownika o naprawienie szkody 
wyrządzonej przez pracownika wskutek niewykonania 
lub nienależytego wykonania obowiązków 
pracowniczych.............................................................  75 

dr Joanna Kiszka 
Skutki podatkowe umowy leasingu operacyjnego – 
wybrane problemy praktyczne......................................  78 
 

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 
Projekt e-Akta – elektronizacja akt pracowniczych ........  84 

Mariusz Kuśmierczyk 
Abolicja należności z tytułu składek na ubezpieczenia 
społeczne a umorzenie składek ...................................  86 

Marek Zagórski 
Zwrot nienależnie opłaconych składek – omówienie 
przepisów oraz stanowiska doktryny i judykatury ..........  89 

Malwina Sik 
Błędnie wyliczone okresy pracy w szczególnych 
warunkach a prawo do emerytury.................................  92 
 

DZIAŁ PUBLICYSTYCZNY 
prof. dr hab. Witold Modzelewski 
Czyje pomysły „uszczelniania VAT-u” zrealizowano 
w Polsce? ...................................................................  97 

dr Dariusz Maciej Grabowski 
Podatek VAT – czy to musi być bat… na 
przedsiębiorców? ........................................................  98 
 

PODATKI DLA KSIĘGOWYCH 
Agata Strocka 
Podatki w praktyce. Opodatkowanie usług 
edukacyjnych świadczonych przez uczelnię (cz. 2) .......  99 
 

JUDYKATURA I INTERPRETACJE 
Orzecznictwo TSUE – 5 lipca 2018 r. ...........................  102 
 

http://www.novapdf.com/

