
 
 

SPIS TREŚCI 
 
 
Alicja Brodzka  
Europejska czarna lista jako element wspólnej polityki UE  
w stosunku do rajów podatkowych ..................................................................  7 
 
Tomasz M. Budzyński 
Wydatkowe reguły fiskalne w Polsce ............................................................  18 
 
Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz, Renata Budlewska 
Wpływ kryzysu na politykę podatkową w krajach Unii Europejskiej ...........  30 
 
Ewa Gubernat-Ulatowski 
Potencjał finansowy i inwestycyjny a aktywność inwestycyjna  
jednostek samorządu terytorialnego...............................................................  47 
 
Marcin Jamroży 
Zakład zagraniczny w kontekście planu działań BEPS .................................  59 
 
Magdalena Jarczok-Guzy  
Decyzje przedsiębiorstw w zakresie przeznaczenia  
pojazdu samochodowego a odliczanie podatku naliczonego  
od towarów i usług .........................................................................................  73 
 
Maria Kosek-Wojnar  
Pożyczki z budżetu państwa a pieniężne transfery wewnętrzne  
w Polsce – próba oceny ..................................................................................  83 
 
Małgorzata Mazurek-Chwiejczak  
Sprawiedliwy system podatkowy – w poszukiwaniu  
modelowych rozwiązań .................................................................................  97  
 
Katarzyna Owsiak 
Wykorzystanie wybranych narzędzi public governance  
przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce  
a wzrost partycypacji społecznej ...................................................................   109 
 
Stanisław Owsiak  
Niekeynesowskie podejście do gospodarki i finansów publicznych ...................  121 
 
Piotr Podsiadło  
Zagadnienie pomocy publicznej na zatrudnienie z perspektywy  
konkurencyjności i zadłużenia państw członkowskich UE ...........................  136 



 

Beata Rogowska-Rajda  
Pojazdy samochodowe w działalności gospodarczej w aspekcie VAT .........  149 
 
Jolanta Szołno-Koguc  
Dylematy sprawiedliwości podatkowej – równość i powszechność  
opodatkowania a przywileje podatkowe ........................................................  164 
 
Joanna Śmiechowicz 
Stabilność dochodów gmin w kontekście ich władztwa podatkowego  
i fakultatywności opłat lokalnych ..................................................................  173 
 
Tomasz Tratkiewicz  
Luka w VAT – sposoby przeciwdziałania w Polsce i Unii Europejskiej ......  185 
 
Małgorzata Twarowska  
Opodatkowanie niezdrowej żywności – dyskusyjny instrument  
finansowania ochrony zdrowia i walki z otyłością ........................................  197 
 
Katarzyna Wójtowicz  
Propozycje zmian w systemie opodatkowania  
dochodów rolniczych w Polsce ......................................................................  212 
 
Adam Wyszkowski  
Przedsiębiorczość jako obszar wsparcia przez system podatkowy ................  225 
 
 
SUMMARIES 
 
Alicja Brodzka 
European blacklist as an element of common EU policy towards tax havens ....  17 
 
Tomasz M. Budzyński 
Expenditure fiscal rules in Poland .................................................................  29 
 
Ryta Dziemianowicz, Marzanna Poniatowicz, Renata Budlewska 
The impact of the crisis on tax policy in the European Union countries .......  46 
 
Ewa Gubernat-Ulatowski 
Financial and investment potential and investment activity  
of local government units ...............................................................................  58 
 
Marcin Jamroży 
Permanent establishment in the context of BEPS action plan .......................  72 
 
 



 

Magdalena Jarczok-Guzy  
Companies’ decisions in the area of destination of car vehicles  
and deduction of input tax on goods and services .........................................  82 
 
Maria Kosek-Wojnar  
Loans from the state budget and internal cash transfers in Poland  
– an attempt to assess .....................................................................................  96 
 
Małgorzata Mazurek-Chwiejczak  
The equitable tax system – in search of model solutions ...............................   108 
 
Katarzyna Owsiak 
Use of selected instruments of public governance by the local  
government units in Poland and growth of social participation .....................   120 
 
Stanisław Owsiak  
Non-Keynesian approach to the economy and public finances ...........................  135 
 
Piotr Podsiadło  
A question of state aid for employment from the perspective  
of competitiveness and public debt of EU member states .............................  148 
 
Beata Rogowska-Rajda  
Motor vehicle in the economic activity in the aspect of VAT .......................  163 
 
Jolanta Szołno-Koguc  
Dilemmas of tax justice – universality and equality and privileges ...............  172 
 
Joanna Śmiechowicz 
The stability of the municipial revenues in the context  
of their taxation powers and optionality of the local fees ..............................  184 
 
Tomasz Tratkiewicz  
VAT gap – ways to counter it in Poland and in the European Union ............  196 
 
Małgorzata Twarowska  
Unhealthy food taxation – disputable instrument for health care financing  
and reduction of obesity .................................................................................  211 
 
Katarzyna Wójtowicz  
Proposals for changes in taxing of agricultural incomes in Poland ...............  223 
 
Adam Wyszkowski  
Business as a supported area by income taxes ...............................................  238 
 


