
	 W NUMERZE...

ARTYKUŁY I STUDIA
prof. dr hab. Witold Modzelewski,  
dr Beata Rogalska
Wymogi prawne dotyczące prowadzenia rachunku 
bankowego jednostki samorządu terytorialnego.... . 4

Jarosław Włoch, Paulina Gaszek
Stosowanie mechanizmu odwrotnego obciążenia 
w przypadku refakturowania oraz rozliczeń kon-
sorcjów przy usługach budowlanych – objaśnienia 
resortu finansów z dnia 3 lipca 2017 r.................... . 6

Marek Zagórski
Skutki podatkowe darowizny środka trwałego........ . 8

Maciej Jendraszczyk
Projekt ustawy o zarządzie sukcesyjnym przed-
siębiorstwem osoby fizycznej – analiza pod kątem 
zmian w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych........................................................................  11

Wojciech Safian
Przychody z zysków kapitałowych oraz opodat-
kowanie nieruchomości komercyjnych – zmiany 
w podatku dochodowym od osób prawnych od dnia 
1 stycznia 2018 r.......................................................  15

Mariusz Kuśmierczyk
Zmiana treści art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 30 paź-
dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych.......................................................................  18

Katarzyna Wawrzonkiewicz
Zastosowanie właściwego sposobu opodatkowania 
wynagrodzenia obywatela Ukrainy osiągniętego 
z tytułu umowy zlecenia.........................................  20

Alan Lipnicki
Cel opałowy w rozumieniu ustawy o podatku akcy-
zowym....................................................................  24

Sebastian Kopacz
Rozliczenie kosztów wykonania zastępczego na 
gruncie podatku od towarów i usług.......................  27

ANALIZY I OPINIE
Jarosław Włoch, Paulina Gaszek
Staranny nabywca – czy przeciętny przedsiębiorca 
zdoła sprostać wymaganiom Ministerstwa Finan-
sów?....................................................................... . 30

Maciej Sobiech
Amortyzacja znaku towarowego w spółce kapitało-
wej.......................................................................... . 34

Mikołaj Stelmach
Czy członek zarządu spółki kapitałowej wykonujący 
swe obowiązki na podstawie zawartego ze spółką 
kontraktu menedżerskiego jest w tym zakresie 
podatnikiem podatku od towarów i usług?............. . 37

Marcin Szymocha
Płatności gotówkowe a wyłączenie z kosztów 
uzyskania przychodów – wątpliwości, wyjaśnienia 
i praktyka................................................................ . 43

Barbara Głowacka
Czy usługi świadczone przez lekarzy na rzecz ubez-
pieczyciela są usługami doradczymi, co wyłącza 
możliwość zastosowania zwolnienia z art. 113 usta-
wy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług?................................................................... . 46

dr Joanna Kiszka
Formy współpracy spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością z członkiem zarządu – wybrane kwestie 
podatkowe związane z wynagradzaniem............... . 48

DZIAŁ PUBLIcYSTYcZNY
prof. dr hab. Witold Modzelewski
Degradacja państwa, czyli o przyczynach pa-
tologizacji podatku od towarów i usług w latach 
2008‑2016.............................................................. . 61

dr Dariusz Maciej Grabowski
Czas zatroszczyć się o giełdę................................ . 62

PODATKI DLA KSIĘGOWYcH
Agata Strocka
Podatki w praktyce. Zwolnienie podmiotowe w 
podatku od towarów i usług (cz. 2)......................... . 64

JUDYKATURA I INTERPRETAcJE
Jarosław Włoch
Przełomowe orzeczenia NSA dla branży budowla-
nej w latach 2016‑2017.......................................... . 66

Aleksandra Garbarczyk
Dyrektywa 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. 
dotycząca przeciwdziałania praktykom unikania 
opodatkowania....................................................... . 68
Orzecznictwo TSUE – wrzesień 2017 r.................. . 69

LEGISLAcJA PODATKOWA
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych......................................... . 75

 Doradztwo Podatkowe – Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych Nr 9/2017 �


