
DZIEŃ  1.
1 21 Znaczenie zasady „niedziałania prawa wstecz” na gruncie prawa podatkowego. 

1 23 Analogia „legis” i analogia „iuris” – zakres stosowania w prawie podatkowym. 

1 25 Prawo precedensowe w prawie podatkowym. 

1 32 Znaczenie i zakres zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika. 

1 34 Wnioskowanie a maiori ad minus, a minori ad maius i a contrario. 

4h 9 Podatnik podatku od gier. 

4h 1 Podstawa opodatkowania w podatku od gier. 

4h 4 Opodatkowanie w podatku od gier pokera rozgrywającego się w formie turnieju gry w pokera. 

4h 7 Stawka podaku od gier. 

4h 8 Obowiązek podatkowy w podatku od gier. 

4h 5 Obowiązki w zakresie podatku od gier podmitow urządzających loterie fantowe. 

4h 6 Obowiązki ewidencyjne podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier hazardowych. 

DZIEŃ  2.
1 13 Ustawa jako źródło obowiązku podatkowego. 

1 14 Rozporządzenia wykonawcze w prawie podatkowym – cel wydania i zakres. 

1 35 Problem specyfiki wykładni przepisów dotyczących ulg i zwolnień podatkowych w orzecznictwie 
sądów administracyjnych. 

1 47 Skutki błędu legislacyjnego, który uniemożliwia podatnikowi obliczenie wysokości należnego do 
zapłaty podatku. 

1 46 Uchwały rad gmin jako źródło prawa podatkowego – zakres regulacji. 

4h 3 Tryb zapłaty podatku od gier. 

4h 2 Właściwość miejscowa organów podatkowych w sprawach podatku od gier. 

11 37 Wymień rodzaje dokumentów prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier 
hazardowych. 

11 6 Konieczne dane, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą. 

11 7 Zasady prowadzenia, rejestr zaświedceń o wygranej uzyskanej przez uczestnika gry lub zakładu 
wzajemnego. 

DZIEŃ  3.
4e 1 Podstawa opodatkowania i wysokość podatku tonażowego. 

4e 2 Podatnik podatku tonażowego w przypadku śmierci przedsiębiorcy żeglugowego. 

4e 3 Wybór opodatkowania podatkiem tonażowym. 

4e 4 Podatek tonażowy a podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych. 

1 2 Rodzaje i hierarchia metod wykładni prawa podatkowego. 

1 22 Związek prawa podatkowego z prawem cywilnym w procesie wykładni prawa. 

1 24 Znaczenie wykładni językowej w procesie wykładni prawa podatkowego. 

1 26 Dopuszczalność odrzucenia wyników wykładni językowej w procesie wykładni prawa podatkowego. 

1 31 Wykładnia historyczna w prawie podatkowym. 
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DZIEŃ  4.
4i 1 Podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych. 

4i 2 Podstawa opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych. 

4i 3 Obowiązki podatników podatku od niektórych instytucji finansowych. 

4i 4 Zwolnienia w podatku od niektórych instytucji finansowych. 

1 33 Znaczenie terminologii ustaw „niepodatkowych” w procesie wykładni przepisów prawa podatkowego. 

1 36 Wykładnia „gospodarcza” prawa podatkowego. 

1 37 Cel ustawy – znaczenie w procesie wykładni prawa podatkowego. 

1 45 Znaczenie tzw. utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w procesie wykładni przepisów 
prawa podatkowego. 

DZIEŃ  5.
1 8 Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność przepisu ustawy podatkowej 

z Konstytucją RP lub umową międzynarodową. 

1 7 Wyroki „interpretacyjne” Trybunału Konstytucyjnego – istota, skutki prawne, znaczenie w praktyce 
podatkowej. 

1 9 Skarga konstytucyjna – wymogi formalne, podmioty uprawnione do reprezentowania podatnika  
przed Trybunałem Konstytucyjnym, praktyczne możliwości wykorzystania w toku wykonywania 
czynności doradcy podatkowego.



4f 13 Podatnicy akcyzy (rodzaje podmiotów, rejestracja). 

4f 12 Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym. 

4f 17 Opodatkowanie suszu tytoniowego (przedmiot opodatkowania). 

4f 3 Podstawa opodatkowania w podatku akcyzowym. 

4f 1 Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. 

4f 2 Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. 

4f 11 Import i eksport wyrobów akcyzowych w świetle przepisów ustawy o podatku akcyzowym. 

DZIEŃ  6.
1 5 Relacje pomiędzy umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a wewnętrznym prawem 

podatkowym. 

1 15 Rola umów międzynarodowych w prawie podatkowym – proszę wskazać przedmiot regulacji umów 
międzynarodowych w polskim prawie podatkowym. 

1 27 Specyfika wykładni umów międzynarodowych dotyczących spraw podatkowych. 

1 28 Uzupełniające środki interpretacji w rozumieniu konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów w wykładni 
przepisów  prawa podatkowego. 

4f 21 Powiadomienie o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej (podmiot, który dotyczy, sposób 
dokonywania powiadomienia i zmiany). 

4f 18 Zarejestrowany odbiorca. 

4f 5 Deklaracje dla podatku akcyzowego i termin płatności. 

4f 7 Procedura zawieszenia poboru akcyzy (uczestnicy, warunki stosowania, konsekwencje naruszenia. 

4f 6 Zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. 

4f 8 Różnice i podobieństwa między dostawą wewnątrzwspólnotową a nabyciem wewnątrzwspólnotowym 
w świetle przepisów o podatku akcyzowym. 
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