
DZIEŃ  1.
7 1 Definicja rezydenta w rozumieniu ustawy – Prawo dewizowe. 

7 2 Definicja nierezydenta w rozumieniu ustawy – Prawo dewizowe. 

7 3 Definicja wartości dewizowej w rozumieniu ustawy – Prawo dewizowe. 

7 4 Definicja obrotu dewizowego z zagranicą. 

7 5 Definicja obrotu wartościami dewizowymi w kraju. 

7 6 Zakres i podstawowe zasady kontroli wykonywanej przez NBP na podstawie ustawy – Prawo dewizowe. 

7 7 Podstawowe warunki podejmowania i prowadzenia działalności kantorowej. 

7 8 Rodzaje ograniczeń dewizowych. 

7 9 Ogólne i indywidualne zezwolenia dewizowe – zakres, kryteria udzielania. 

7 10 Podmioty niepodlegające ograniczeniom dewizowym. 

7 11 Czynności, których dokonywanie wymaga zezwolenia dewizowego. 

DZIEŃ  2.
7 12 Warunki, na jakich można wywozić za granicę wartości dewizowe oraz krajowe środki płatnicze. 

7 13 Kto udziela ogólnych zezwoleń dewizowych? 

7 14 W jakich przypadkach i przez kogo udzielane jest indywidualne zezwolenie dewizowe? 

7 15 Jaka wartość krajowych lub zagranicznych środków płatniczych podlega zgłoszeniu w formie pisemnej 
organom celnym lub organom Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy państwowej? 

4f 16 Jakie warunki podmiotowe musi spełnić przedsiębiorca chcący prowadzić działalność kantorową? 

11 17 Kto prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową? 

4a 18 Czy przepisy ustawy – Prawo dewizowe w zakresie, jakim regulują prowadzenie działalności kantorowej 
stosuje się również do banków? 

4a 19 Proszę wymienić przesłanki obligujące do dokonywania obrotu dewizowego  za  pośrednictwem  
przekazów pieniężnych. Za pośrednictwem jakich podmiotów musi być realizowany ten obowiązek? 
Kto jest zwolniony z tego obowiązku?



4a 20 Proszę wymienić zakres kontroli wykonywanej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

4a 21 Kto wykonuje kontrolę w imieniu Prezesa NBP? Na czym ona polega? 

4a 22 Proszę omówić pojęcie rezydenta i nierezydenta w ustawie – Prawo dewizowe. 

13W 140 DNI DO EGZAMINU / ETAP  
Motto: A to wielka umiejętność umieć odpoczywać.


