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Strona Pytanie Odpowiedź 

20 

13. U podatnika prowadzona jest 
kontrola celno-skarbowa, w toku której 
naczelnik urzędu celno-skarbowego 
stwierdził zasadność dokonania 
zabezpieczenia na majątku podatnika. 
Naczelnik urzędu celno-skarbowego: 

b) wyda decyzję o zabezpieczeniu, a naczelnik 
urzędu skarbowego właściwy dla 
kontrolowanego w dniu wydania decyzji 
przeprowadzi czynności związane z 
zabezpieczeniem, 
(art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy KAS) 

25 
36. Instrumentem optymalizacji 
rozliczania strat podatkowych może 
być: 

a) utworzenie podatkowej grupy kapitałowej, 

30 

56. Osoba fizyczna od maja 201x r. 
prowadzi działalność gospodarczą 
opodatkowaną na zasadach ogólnych 
według skali progresywnej. W 201x+2 r. 
zamierza wpłacać uproszczone zaliczki 
na podatek dochodowy. W każdym 
roku podatkowym osiągnęła ona 
dochód podlegający opodatkowaniu. W 
konsekwencji tego podatnik: 

b) ma prawo wyboru takiej formy wpłacania 
zaliczek, pod warunkiem zawiadomienia 
organu podatkowego w terminie do dnia 20 
lutego 201x+2 r., 

82 

80. Podmioty są ze sobą powiązane w 
rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym 
 

c) osoba fizyczna równocześnie bezpośrednio 
lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu 
podmiotem krajowym i podmiotem 
zagranicznym 
(art. 25 pkt. 1-8 ustawy PIT) 

90 

24. Podmioty są ze sobą powiązane w 
rozumieniu przepisów o podatku 
dochodowym od 
osób prawnych, jeżeli: 
 

c) jednostka organizacyjna niemająca 
osobowości prawnej bierze udział w 
zarządzaniu inną jednostką organizacyjną 
niemającą osobowości prawnej. 
(art. 11 ust. 1-4 i 5a ustawy o CIT) 

105 
31. Podatnikiem akcyzy może być: 
 

b) osoba fizyczna, osoba prawna oraz 
jednostka organizacyjna nie mająca 
osobowości prawnej, 
(art. 13 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym) 

108 
3. Podstawą opodatkowania podatkiem 
od gier w grze cylindrycznej jest:  
 

c) kwota stanowiąca różnicę między sumą wpłaconych 
stawek a sumą wypłaconych wygranych. 
(należy wpisać prawidłowy tekst odpowiedzi) 
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2. W jakim terminie, podatnik ma 
prawo do złożenia wniosku o zwrot 
zapłaconego podatku od środków 
transportowych, w sytuacji gdy 
wykonywał przewozy w transporcie 
kombinowanym na terytorium RP: 
 

a) nie później niż do 31 marca roku 
następującego po roku podatkowym, 
(art. 11a ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych) 

117 8. Podatnikiem podatku leśnego są: 
a) osoby fizyczne będące właścicielami lasów; 
(art. 2 ust.1 i 3 ustawy o podatku leśnym) 

146 
62. W postępowaniu podatkowym, od 
decyzji wydanej przez naczelnika 
urzędu celno-skarbowego : 

b) odwołanie rozpatruje ten sam organ, 
(art. 221a Ordpod) 

154 
29. Kontrola podatkowa wszczęta w 
stosunku do przedsiębiorcy: 

c) nigdy nie podlega umorzeniu. 
(art. 284a ust. 5 ustawy Ordynacja podatkowa) 

163 10. Wniosek o wyłączenie sądu: 

c) jest niedopuszczalny i podlega odrzuceniu na 
posiedzeniu niejawnym. 
(art. 20 § 4 ustawy prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi) 

186 
34. Jeżeli należności celne podlegają 
zwrotowi z tytułu nadpłaty lub błędu 
właściwego organu to: 

c) nie przysługuje wypłata odsetek.  
(Art. 116 ust. 6 UKC) 

188 
50. Zwolnienie z należności celnych 
przywozowych:  

a) możliwe jest tylko w państwie, w którym 
towary będą wykorzystywane, 
(Art. 123 Rozporządzenia Rady (WE) nr 
1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. 
ustanawiające wspólnotowy system zwolnień 
celnych) 

192 

23. Rezydenci i nierezydenci są 
obowiązani przedstawiać przywożone 
do kraju lub wywożone za granicę 
wartości dewizowe oraz krajowe środki 
płatnicze: 

c) na żądanie organów celnych lub organów 
Straży Granicznej. 
(art. 20 ustawy prawo dewizowe) 

207 
12. Organem wyższego stopnia w 
stosunku do dyrektorów izb 
administracji skarbowej jest: 

a) Szef Krajowej Administracji Skarbowej, 
(art. 14 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji 
Skarbowej) 
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13. Podatnicy podatku od gier, z 
wyłączeniem podatników w pokerze 
rozgrywanym w formie turnieju gry w 
pokera, są obowiązani, bez wezwania, 
do: 

b) składania właściwemu naczelnikowi urzędu 
skarbowego deklaracji podatkowych od 
podatku od gier, według ustalonego wzoru, 
(art. 75 ust. 1 ustawy o grach hazardowych) 

 

 

 

 


