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Przegląd czasopism prawniczych

w obecnym stanie prawnym , zw łaszcza w związku z istnieniem
zdem aterializow anego obrotu publicznym i papieram i w artościow ym i,
niektóre zagadnienia z tego zakresu w ym agają odm iennego niż
tradycyjne spojrzenia. A rkadiusz Kawulski poświęca drugą część
rozważań nad dostosow aniem Prawa bankow ego do standardów Unii
Europejskiej zm ianom w prow adzonym now ą ustawą - Praw o ban
kowe, odnosząc je do regulacji dotychczasowych, oraz ukazując
różnice i podobieństw a w stosunku do ustawodawstwa Unii E uropejs
kiej. Istotę zastawu rejestrow ego prezentuje artykuł Anny M arii
Jurkowskiej. Autorka skupiając się na nowej ustawie o zastaw ie
rejestrowym i rejestrze zastawów, spełniającej w ym agania profes
jonalnego obrotu gospodarczego, ukształtow anego na wzór regulacji
Unii Europejskiej, porusza problem y m.in. m ożliwości ustanow ienia
zastawu, trybu dochodzenia w ierzytelności zabezpieczonych zasta
wem, pozycji Skarbu Państw a w dochodzeniu roszczeń. O rzeczenia,
glosy, m ateriały źródłow e M inisterstwa Finansów i N arodowego
Banku Polskiego.
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W iele spółek staje przed problemem podziału czystego zysku.
W związku z tym m uszą odpowiedzieć sobie na pytanie: kiedy
wypłacić dywidendę? jak kwalifikować jej niewypłacenie lub za
trzymanie w spółce? Na te pytania odpowiada artykuł Andrzeja
Gomułowicza: „D ywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnoś
cią - zasady i kontrowersje” . O opodatkowaniu opcji na nabycie akcji
lub udziałów w spółkach pisze Tom asz Kacymirow. W Polsce jak na
razie brakuje konkretnych uregulowań dotyczących opcji na zakup
akcji. Istniejące przepisy wzbudzają wątpliwości co do konsekwencji
podatkowych przyznawania opcji. Również interpretacja przepisów
dotyczących VAT sprawia podatnikom i organom skarbowym wiele
trudności. Powstające na tym tle spory rozstrzyga Naczelny Sąd
Administracyjny. Toteż znajomość orzecznictwa NSA z tego zakresu
jest niezbędna. Problematykę w zakresie VAT zawartą w orzeczeniach
NSA omawia Juliusz Kamiński. „Eksport i import towarów a obowią
zek podatkowy w podatku akcyzowym” - taki tytuł nosi tekst W oj
ciecha Kaczorowskiego, w którym znajdziemy zarówno teoretyczne,
jak i praktyczne spojrzenie na poruszane zagadnienie. Bogaty przegląd
orzecznictwa z zakresu prawa podatkowego.
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