
 W NUMERZE...

ARTYKUŁY I STUDIA
Katarzyna Wawrzonkiewicz
Wydzierżawienie nieruchomości przez osobę prowa-
dzącą działalność gospodarczą na gruncie ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych 
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ...............  4

Wojciech Safian
Dokumentacja cen transferowych przy umowach pożycz-
ki – bieżące problemy .....................................................  6

Maciej Jendraszczyk
Skutki podatkowe nabycia wierzytelności.......................  8

Sebastian Kopacz
Skutki podatkowe prowadzenia działalności gospodar-
czej w lokalu mieszkalnym z perspektywy spółdzielni 
mieszkaniowej ................................................................  12

dr Joanna Kiszka
Funkcja, forma i zasady stosowania certyfikatu rezydencji 
– niektóre problemy praktyczne......................................  15

Łukasz Cebula
Skutki podatkowe niezgłoszenia do KRS w terminie 
6 miesięcy podwyższenia kapitału zakładowego spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością w formie wniesienia 
nieruchomości ................................................................  22

Małgorzata Słomka
Oskładkowanie przychodów menedżerów .....................  24

Alan Lipnicki
Brak obowiązku weryfikacji przeznaczenia towarów 
nabywanych w ramach procedury TAX FREE ................  28

Kacper Wolak
Możliwość zastosowania obniżonej stawki podatku od 
nieruchomości w świetle orzecznictwa sądów admini-
stracyjnych......................................................................  30

Barbara Głowacka
Czy możliwe jest uznanie straty skradzionych środków 
za koszty podatkowe? ....................................................  32

ANALIZY I OPINIE
Marek Dębowczyk
Opodatkowanie usług ubezpieczeniowych podatkami 
pośrednimi ......................................................................  35

Mirosław Siwiński
Świadczenie usług opieki na terytorium innych państw 
członkowskich a VAT ......................................................  41

Konrad Suchojad
Amortyzacja budowli należącej do spółki osobowej 
a problematyka ustalania podstawy jej opodatkowania 
podatkiem od nieruchomości ..........................................  43

dr Agnieszka Sobiech, Maciej Sobiech
Fundacja jako podatnik z tytułu importu usług na gruncie 
ustawy o podatku od towarów i usług .............................  48

prof. dr hab. Witold Modzelewski
Trzeba zasadniczo poszerzyć uprawnienia podatników 
VAT korzystających z podzielonej płatności ...................  52

Mikołaj Stelmach
Prawo przedsiębiorców. Rzecznik Małych i Średnich 
Przedsiębiorców .............................................................  53

Mariusz Kuśmierczyk
Delegacja a oddelegowanie ...........................................  56

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE
e-ZLA – elektroniczne zwolnienie lekarskie ....................  58

Mariusz Kuśmierczyk
Znaczenie tymczasowego określenia ustawodawstwa 
właściwego w świetle przepisów rozporządzeń dotyczą-
cych koordynacji krajowych systemów zabezpieczenia 
społecznego ...................................................................  60

Malwina Sik
Nieważność zawyżonego wynagrodzenia za pracę .......  63

Krystian Lewecki
Ubezpieczonemu należą się odsetki od zasiłku wypła-
conego po terminie, nawet jeśli sąd przyznający prawo 
do zasiłku w drodze kontroli decyzji organu nie podejmie 
rozstrzygnięcia co do odsetek ........................................  66

Marek Zagórski
Kiedy nie powstaje obowiązek opłacania składek 
na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne 
z tytułu stosunku pracy od finansowanej przez praco-
dawcę części odpłatności za abonament zapewniający 
dostęp do świadczeń zdrowotnych? ...............................  69

DZIAŁ PUBLICYSTYCZNY
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Komisja śledcza do spraw VAT-u przewróci do góry 
nogami biznes podatkowy ..............................................  72

PODATKI DLA KSIĘGOWYCH
Agata Strocka
Podatki w praktyce. Zasady przechowywania faktur ......  74

JUDYKATURA I INTERPRETACJE
Orzecznictwo TSUE – kwiecień 2018 r. ..........................  76

Marek Zagórski
Interpretacje ogólne Ministra Finansów z dnia 26 marca 
2018 r. (DCT.8201.5.2018) oraz z dnia 28 marca 2018 r. 
(DCT.8201.6.2018) w sprawie obowiązku sporządzenia 
dokumentacji podatkowej cen transferowych .................  82

LEGISLACJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skar-
bowy ...............................................................................  85

INFORMACJE DLA AUTORÓW
Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych do pu-
blikacji .............................................................................  119
Wytyczne dla autorów ....................................................  119

 Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 4/2018 1


