
DZIEŃ  1.
5a 11 Przedstaw zasady doręczania pism osobom prawnym w Ordynacji podatkowej. 
5a 12 Jakie są skutki odmowy pokwitowania doręczenia oraz odmowy przyjęcia pisma w Ordynacji podatkowej. 
5a 13 Omów zagadnienie wezwania – formy, sposoby zastosowania się do wezwania, ograniczenia w wezwaniu 

do osobistego stawiennictwa w Ordynacji podatkowej. 

5a 14 Omów zasady i możliwości przywrócenia terminu w Ordynacji podatkowej. 
5a 15 Omów zagadnienie wszczęcia postępowania podatkowego – data wszczęcia, forma, wyjątki od wydawania 

postanowień. 

5a 16 Przedstaw zawartość podania i tryb usuwania jego braków w Ordynacji podatkowej. 
5a 17 Omów zasady sporządzania protokołu w Ordynacji podatkowej. Zaprezentuj różnicę między protokołem 

a adnotacją. 

5a 18 Zasady udostępniania stronie akt sprawy podatkowej. 
5a 19 Rodzaje dowodów w Ordynacji podatkowej. 
5a 20 Zasady i tryb występowania przez organ podatkowy o informacje do banków i instytucji finansowych. 

DZIEŃ  2.
5a 21 Księgi podatkowe – reguły oceny mocy dowodowej. 

5a 22 Zakaz przesłuchania w charakterze świadka w Ordynacji podatkowej. 

5a 23 Zasady przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. Zasady przeprowadzania dowodu z oględzin  
w Ordynacji podatkowej. 

5a 24 Badanie w postępowaniu podatkowym oświadczeń woli stron czynności prawnych – powództwo  
o ustalenie. 

5a 25 Rozprawa w postępowaniu podatkowym. 

5a 26 Zawieszenie postępowania podatkowego. 

5a 27 Elementy niezbędne decyzji w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

5a 28 Uzupełnienie braków decyzji podatkowej, sprostowanie oraz wyjaśnienie decyzji podatkowej. 

5a 29 Elementy niezbędne postanowienia w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

5a 30 Różnice między decyzją a postanowieniem na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej. 

5a 31 Odwołania i zażalenia w Ordynacji Podatkowej – tryb wnoszenia, termin, treść odwołania i zażalenia. 

DZIEŃ  3.
4c 29 Przypadki opodatkowania dochodu zryczałtowanym podatkiem, w ustawie o podatku dochodowym 

od osób fizycznych. 

4c 30 Omów formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych działalności gospodarczej 
prowadzonej przez osoby fizyczne. 

4c 33 Warunki korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

4c 34 Warunki korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. 

4c 35 Preferencje (zwolnienia) oraz obowiązki ewidencyjne podatników opłacających  podatek dochodowy  
w formie karty podatkowej. 

4c 36 Utrata prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej, przypadki i skutki. 

4c 37 Zakres i zasady dokonywania odliczeń od podatku przez podatników opodatkowanych w formie ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. 

4c 38 Zakres i zasady dokonywania odliczeń od przychodów przez podatników opodatkowanych w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. 

4c 39 Terminy i zasady wpłacania podatku przez podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych oraz w formie karty podatkowej. 

4c 40 Obowiązki ewidencyjne podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjono-
wanych oraz zasady prowadzenia ewidencji. 

4c 41 Spółka cywilna w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – omów zasady opodatkowania 
z uwzględnieniem likwidacji spółki i wystąpienia wspólnika ze spółki. 
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DZIEŃ  4.
4c 43 Wymień podstawowe elementy składowe, jakie powinna zawierać lokalna dokumentacja cen transfe-

rowych, którą zobowiązane są sporządzić podmioty dokonujące, bezpośrednio lub pośrednio, zapłaty 
należności na rzecz podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium kraju 
stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.



4c 44 Omów zasady ustalania dochodu w przypadku zbycia udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian  
za wkład niepieniężny. 

4c 45 Omów dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów. 

4c 46 Wymień podstawowe ułatwienia przewidziane w tzw. tarczach antykryzysowych dla podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych. 

4c 47 Wymień i omów tzw. małe klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

4c 48 Omów pojęcie i obowiązki podatkowe małego podatnika w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

4c 49 Zwolnienie z opodatkowania dochodów marynarzy w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych. 

4c 50 Zasady zmniejszenia lub zwiększenia od podstawy obliczenia podatku wartości wierzytelności o  zapłatę 
świadczenia pieniężnego lub zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego w rozumieniu art. 4 pkt 1a 
ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom.



4c 51 Na czym polega i jakie są zasady skorzystania z ulgi na złe długi w zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

DZIEŃ  5.
4c 52 Omów zasady opodatkowania odpłatnego zbycia walut wirtualnych na gruncie podatku dochodowego 

od osób fizycznych. 

4c 53 Ulga na złe długi z punktu widzenia wierzyciela na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

4c 54 Warunki zmniejszenia podstawy obliczenia podatku przez wierzyciela w związku z nieotrzymaniem 
wierzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych. 

4c 55 Ulga na złe długi z punktu widzenia dłużnika na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych. 

4c 56 Omów zasady stosowania tzw. zerowego PIT dla młodych. 

4c 57 Biała lista podatników VAT i split payment a konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

4c 25 Co oznacza „wywieranie znaczącego wpływu” w odniesieniu do podmiotów powiązanych w podatku 
dochodowym od osób fizycznych. 

DZIEŃ  6.
5a 32 Wykonalność decyzji ostatecznych i nieostatecznych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

5a 33 Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej. 

5a 34 Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej. 

5a 35 Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

5a 36 Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej – zakres stosowania  
i różnice między nimi. 

5a 37 Przesłanki uzasadniające wznowienie postępowania podatkowego. 

5a 38 Rodzaje rozstrzygnięć organu podatkowego po przeprowadzeniu postępowania wszczętego w wyniku 
wznowienia. 

5a 39 Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej. 

5a 40 Tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej. 

5a 41 Wygaśnięcie decyzji podatkowej. 
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