
DZIEŃ  1.
3 52 Nadużycie prawa w sferze podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej. 

3 53 Nadużycie prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego 
swobód petryfikowanych w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

3 54 Nadużycie prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach 
podatkowych. 

3 55 Znaczenie orzeczniczej koncepcji nadużycia prawa wypracowanej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej dla podatników w państwach członkowskich UE. 

3 56 Relacja między prawem Unii Europejskiej a umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
zawartymi przez państwa członkowskie UE. 

3 57 Omów konkluzje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-131/13 Italmoda. 
3 58 Omów mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania przewidziane 

w przepisach prawa Unii Europejskiej. 

3 59 Omów mechanizmy eliminacji podwójnego opodatkowania przewidziane w prawie Unii Europejskiej. 
3 60 Omów znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla podatników w państwach 

członkowskich UE. 

3 61 Rozstrzyganie sporów w zakresie cen transferowych na tle Konwencji Arbitrażowej, umów w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania oraz prawa Unii Europejskiej. 

DZIEŃ  2.
3 20 Tzw. „zdarzenie podatkowe” na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE. 

3 21 Regulacje Dyrektywy VAT 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych oraz uprawnienia państw 
członkowskich w tym zakresie. 

3 22 Okresy rozliczeniowe i obowiązki składania deklaracji VAT wg Dyrektywy 2006/112/WE oraz 
uprawnienia państw członkowskich w tym zakresie. 

3 23 Usługi związane z nieruchomościami na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE. 

3 24 Specyfika opodatkowania VAT dostawy budynku i terenu budowlanego wg przepisów Dyrektywy 
2006/112/WE. 

3 25 Podobieństwa i różnice w definicji działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT na gruncie 
polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 2006/112/WE – wnioski w zakresie 
oceny zgodności regulacji krajowej z unijną.



3 26 Warunki opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów dokonywanych z terytorium jednego państwa 
członkowskiego na terytorium innego państwa, jeżeli nie mogą być stosowane procedury dotyczące 
wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.



3 27 Wytyczne dotyczące stosowania stawki podstawowej VAT na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE  
– wysokość, okres stosowania, odniesienie do podstawowych czynności podlegających opodatkowaniu. 

3 28 Tzw. usługi pracochłonne na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE – definicja, zasady 
opodatkowania. 

3 29 Transakcje obligatoryjnie zwolnione z VAT wg Dyrektywy 2006/112/WE (wymień przynajmniej 5 z 17, 
o których mowa w Dyrektywie). 

DZIEŃ  3.
3 37 Omów instytucję tzw. pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach 

podatkowych (warunki, tryb). 

3 43 Klauzule antyabuzywne (przeciwko unikaniu opodatkowania) w zawartych przez Polskę umowach 
o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

3 44 Wymiana informacji podatkowych (podstawy prawne, zakres, formy). 

3 45 Omów podatkowe konsekwencje braku postanowienia dotyczącego tzw. „wolnych zawodów” 
w niektórych zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

3 46 Omów pojęcie „principal purpose test” w tzw. Wielostronnej Konwencji Podatkowej (Multilateral 
Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencji MLI) podpisanej w dniu 7 czerwca 2017 r. 

3 47 Omów podstawowe elementy tzw. Wielostronnej Konwencji Podatkowej (Multilateral Instrument 
to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencji MLI) podpisanej w dniu 7 czerwca 2017 r. i jej 
konsekwencje dla zawartych przez Polskę umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



3 48 Omów regulacje dotyczące opodatkowania majątku w niektórych zawartych przez Polskę umowach 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. 

3 49 Omów postanowienia dotyczące tzw. zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC) w odniesieniu do 
zagranicznych fundacji, jej fundatorów i beneficjentów. 
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DZIEŃ  4.
8 26 Proszę omówić postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w związku 

z popełnionym przez sprawcę przestępstwem skarbowym. 

8 27 Proszę omówić przesłanki przedawnienia karalności przestępstwa skarbowego. 
8 28 Proszę omówić przesłanki przedawnienia karalności wykroczenia skarbowego. 
8 29 Proszę omówić przesłanki popełnienia czynu polegającego na uchylaniu się od opodatkowania i nie 

ujawnieniu podstawy opodatkowania określonego w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego. 

8 30 Proszę omówić przesłanki popełnienia czynu „firmanctwa” określonego w art. 55 Kodeksu karnego 
skarbowego. 

8 31 Proszę omówić przesłanki popełnienia czynu „oszustwa podatkowego” określonego w art. 56 kodeksu 
karnego skarbowego 

8 32 Zabezpieczenie majątkowe jako środek przymusu procesowego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. 
8 33 Przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie o przestępstwo skarbowe. Finansowy organ postępowania 

przygotowawczego poinformował podejrzanego, który przyznał się i ujawnił okoliczności popełnienia 
zarzucanego mu czynu zabronionego, o możliwości zamieszczenia w akcie oskarżenia wniosku o wydanie 
wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy i orzeczenia uzgodnionej  z oskarżonym kary z zasto-
sowaniem nadzwyczajnego jej złagodzenia. Czy taki tryb postępowania jest możliwy?



8 34 Podatnika oskarżono o popełnienie przestępstwa skarbowego. Oskarżony ukrył się po wniesieniu do 
sądu aktu oskarżenia. Czy postępowanie może toczyć się podczas jego nieobecności? 

8 35 Przesłanki postępowania odwoławczego w postępowaniu karnym skarbowym. 
8 36 Proszę omówić wpływ „dobrowolnego poddania się odpowiedzialności” na postępowanie sądowoad-

ministracyjne dotyczące okresu rozliczeniowego objętego wyrokiem sądu karnego wyrażającego zgodę 
na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.



8 37 Czy przestępstwa skarbowe można popełnić tylko umyślnie? 
8 38 Kto i w jakiej formie udziela zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności? 
8 39 Po jakim czasie ulega zatarcie skazania w trybie zezwolenia na dobrowolne poddanie się 

odpowiedzialności? 

DZIEŃ  5.
9 1 Organy Krajowej Administracji Skarbowej. 
9 2 Terytorialny zasięg działania organów Krajowej Administracji Skarbowej. 
9 3 Uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w zakresie koordynacji zadań KAS 

oraz sprawowania nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi KAS. 

9 4 Kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako organu podatkowego. 
9 5 Podległość organizacyjno-finansowa a kontrola instancyjna w Krajowej Administracji Skarbowej. 
9 6 Nadzór Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz dyrektora izby administracji skarbowej nad 

działalnością naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych. 

9 7 Uprawnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do rozstrzygania w drugiej instancji w sprawach 
należących w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów 
celno-skarbowych.



9 8 Powierzenie prowadzenia spraw organu KAS jednostce samorządu terytorialnego. 
9 9 Zasady określania kierunków działań i rozwoju Krajowej Administracji Skarbowej. 
9 10 Zadania Krajowej Administracji Skarbowej. 

DZIEŃ  6.
9 11 Zadania ministra właściwego ds. finansów publicznych jako organu Krajowej Administracji Skarbowej. 
9 12 Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 
9 13 Zadania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 
9 14 Zadania dyrektora izby administracji skarbowej. 
9 15 Zadania naczelnika urzędu skarbowego. 
9 16 Zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego. 
9 17 Zadania Krajowej Szkoły Skarbowości. 
9 18 Narzędzia informatyczne służące do elektronicznej formy kontaktów z organami Krajowej

Administracji Skarbowej. 

9 19 Co to jest i do czego służy Centralny Rejestr Danych Podatkowych? 
9 20 Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej, organizacja i wzajemne relacje. 

12 ETAP / W 140 DNI DO EGZAMINU  
Motto: Inwestowanie w wiedzę zawsze przynosi największe zyski.


