
DZIEŃ  1.
4a 54 Omów podstawowe stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego i przypadki ich zastosowania. 

4a 55 Przypadki, w których stosuje się podwyższone (podwójne lub potrójne) stawki dodatkowego 
zobowiązania podatkowego. 

4a 56 Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe. 

4a 57 Wpływ wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji określającej warunki cofnięcia skutków 
unikania opodatkowania na przedawnienie. 

4a 58 Pojęcie innej szczególnej cechy rozpoznawczej. 

4a 59 Pojęcie ogólnej cechy rozpoznawczej. 

4a 60 Pojęcie promotora w rozumieniu rozdziału 11a ustawy Ordynacja podatkowa. 

4a 61 Wymień i scharakteryzuj rodzaje schematów podatkowych. 

4a 62 Obowiązki promotora w zakresie informowania KAS o schematach podatkowych. 

4a 63 Obowiązki korzystającego w zakresie informowania KAS o schematach podatkowych. 

DZIEŃ  2.
4a 64 Zawartość (treść) informacji o schemacie podatkowym. 

4a 65 Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania 
informacji o schematach podatkowych – podmioty obowiązane i zakres przedmiotowy. 

4a 66 Kryterium głównej korzyści a przesłanki unikania opodatkowania. 

4a 67 Przesłanki, których występowanie może wskazywać na ocenę, że sposób działania był sztuczny. 

1 16 Pojęcie prounijnej wykładni przepisów prawa. Jakich przepisów podatkowych w Polsce może dotyczyć? 

1 17 Relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym. 

1 18 Rola orzecznictwa Trybynału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy wykłądni i stosowaniu przepisów 
polskiego prawa podatkowego. 

1 30 Wielojęzyczność prawa unijnego – skutki praktyczne w procesie wykładni prawa unijnego. 

1 38 Dyrektywy Unii Europejskiej jako źródło europejskiego prawa podatkowego (przedmiot regulacji, moc 
wiążąca). 

1 39 Rozporządzenie Unii Europejskiej jako źródło europejskiego prawa podatkowego (przedmiot regulacji, 
moc wiążąca). 

DZIEŃ  3.
1 42 Sprzeczność ustawy podatkowej z dyrektywą unijną – skutki prawne. 

1 44 Zasady ogólne prawa unijnego jako źródło prawa podatkowego 

1 48 Pytanie prejudycjalne do TSUE – tryb składania, rola doradcy podatkowego, skutki procesowe. 

1 49 Karta Praw Podstawowych – znaczenie przy rozstrzyganiu spraw podatkowych. 

6 1 Przepisy prawa celnego według Unijnego Kodeksu Celnego. 

6 2 Unijny Kodeks Celny – zakres regulacji. 

6 3 Przedstawicielstwo w sprawach celnych. 

6 4 Upoważniony przedsiębiorca (AEO) – warunki i kryteria uzyskania pozwolenia. 

6 5 Wartość celna towarów. 
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DZIEŃ  4.
6 6 Preferencyjne pochodzenie towarów. 

6 7 Wspólna Taryfa Celna. 

6 8 Dług celny i moment jego powstania w imporcie. 

6 9 Procedury uproszczone w myśl przepisów prawa celnego. 

6 10 Kontrola celna według Unijnego Kodeksu Celnego. 

4b 1 Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu, 
czynności wyłączone z opodatkowania. 

4b 2 Zbycie przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług. 

4b 3 Odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług, pojęcie towaru i usługi, pojęcie sprzedaży w podatku 
od towarów i usług 

4b 4 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, definicja, miejsce świadczenia, moment powstania 
obowiązku podatkowego – według ustawy o podatku od towarów i usług. 

DZIEŃ  5.
6 11 Procedury celne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

6 12 Procedura tranzytu zewnętrznego i wewnętrznego. 

6 13 Procedury, których zastosowanie wiąże się z powstaniem długu celnego. 

6 14 Wspólnotowy system zwolnień celnych. 

6 15 Decyzje w sprawie wiążącej informacji w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

4b 5 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, definicja, podstawa opodatkowania, moment powstania 
obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania tej dostawy stawką podaktu od towarów 0%  
– według ustawy o podatku do towarów i usług.



4b 6 Nowe środki transportu w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – definicja, podatnicy  
z tytułu dostawy i nabycia wewnątrzwspólnotowego nowych środków transportu, moment powstania 
obowiązku podatkowego, zapłata podatku.



4b 7 Zasady opodatkowania likwidacji działalności gospodarczej, podstawa opodatkowania, moment 
powstania obowiązku podatkowego, zwolnienia z opodatkowania – w rozumieniu ustawy o podatku 
od towarów i usług.



4b 8 Pojęcie działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w rozumieniu ustawy o podatku  
od towarów i usług. Czynności wyłączone z pojęcia samodzielnej działalności gospodarczej. 

4b 9 Zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego w podatku do towarów i usług. 

DZIEŃ  6.
6 16 Rodzaje i formy zabezpieczeń stosowanych dla zabezpieczenia kwoty długu celnego. 

6 19 System preferencji taryfowych w prawie celnym. 

6 20 Zgłoszenie celne. 

6 21 Procedury specjalne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

6 22 Składowanie celne i wolne obszary celne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

4b 10 Zasady szczególne powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. 

4b 11 Moment powstania obowiązku podatkowego w podatu od towarów i usług u małego podatnika. 

4b 12 Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku transakcji 
wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej 
dostawy towarów.



4b 15 Eksport towarów, definicja, eksport bezpośredni i pośredni, podstawa opodatkowania, moment 
powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania eksportu stawką 0% – w rozumieniu 
ustawy o podatku  od towarów i usług.



4b 16 Import towarów, definicja, obowiązek podatkowy, miejsce opodatkowania, podstawa opodatkowania  
– w rozumieniu podatku od towarów i usług. 
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