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ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWAⅠ

1. Bezpośrednie stosowanie norm konstytucyjnych. 

2. Rodzaje i hierarchia metod wykładni prawa podatkowego. 

3. Utrata mocy obowiązującej przepisu prawa. 

4. Unormowania Konstytucji RP odnoszące się do tworzenia prawa podatko-
wego.



5. Relacje pomiędzy umowami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania 
a krajowym prawem podatkowym.



6. Vacatio legis ustawy podatkowej. 

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



8. Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzającego niezgodność 
przepisu ustawy podatkowej z Konstytucją RP lub umową międzynarodową.



9. Skarga konstytucyjna – wymogi formalne, podmioty uprawnione do reprezen-
towania podatnika przed Trybunałem Konstytucyjnym, praktyczne możli-
wości wykorzystania w toku wykonywania czynności doradcy podatkowego.



10. Pytanie prawne sądu administracyjnego co do zgodności aktu normatyw-
nego z Konstytucją RP, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi lub 
ustawą – tryb składania, rola doradcy podatkowego, skutki procesowe. 



11. Rola ustaw i rozporządzeń w systemie źródeł prawa podatkowego. 

12. Możliwości skorzystania z przepisów Konstytucji RP w codziennej praktyce 
doradcy podatkowego, przy prowadzeniu spraw podatkowych.



13. Ustawa jako źródło obowiązku podatkowego.

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

15. Rola umów międzynarodowych w prawie podatkowym – proszę wskazać 
przedmiot regulacji umów międzynarodowych w polskim prawie podatko-
wym.



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



17. Relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem unijnym. 

18. Rola orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przy wy-
kładni i stosowaniu przepisów polskiego prawa podatkowego.



19. Definicja legalna – pojęcie i znaczenie na gruncie prawa podatkowego. 

20. Reguły rozwiązywania kolizji przepisów prawa. 

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



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

23. Analogia „legis” i analogia „iuris” – zakres stosowania w prawie podatkowym. 
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ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA Ⅰ

24. Znaczenie wykładni językowej w procesie wykładni prawa podatkowego. 

25. Prawo precedensowe w prawie podatkowym. 

26. Dopuszczalność odrzucenia wyników wykładni językowej w procesie wy-
kładni prawa podatkowego.



27. Specyfika wykładni umów międzynarodowych dotyczących spraw podat-
kowych.



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



29. Znaczenie zagranicznych materiałów interpretacyjnych (poglądy doktryny, 
orzecznictwo, informacje o praktyce działania organów podatkowych) 
w procesie wykładni umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i innych 
przepisów międzynarodowego prawa podatkowego.



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



31. Wykładnia historyczna w prawie podatkowym. 

32. Znaczenie i zakres zastosowania zasady rozstrzygania wątpliwości na ko-
rzyść podatnika.



33. Znaczenie terminologii ustaw „niepodatkowych” w procesie wykładni prze-
pisów prawa podatkowego.



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

35. Problem specyfiki wykładni przepisów dotyczących ulg i zwolnień podat-
kowych w orzecznictwie sądów administracyjnych.



36. Wykładnia „gospodarcza” prawa podatkowego. 

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

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



39. Rozporządzenie Unii Europejskiej jako źródło europejskiego prawa podat-
kowego (przedmiot regulacji, moc wiążąca).



40. Komentarz do Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu 
i majątku (znaczenie Komentarza, zakres jego obowiązywania, moc wiążąca).



41. Wytyczne OECD w zakresie cen transferowych – charakter prawny i zna-
czenie w praktyce stosowania prawa podatkowego.



42. Sprzeczność ustawy podatkowej z dyrektywą unijną – skutki prawne. 

43. Skutki rozbieżności między wersjami językowymi umów o unikaniu podwój-
nego opodatkowania.



44. Zasady ogólne prawa unijnego jako źródło prawa podatkowego. 

45. Znaczenie tzw. utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w pro-
cesie wykładni przepisów prawa podatkowego.
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ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWAⅠ

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

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



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



49. Karta Praw Podstawowych – znaczenie przy rozstrzyganiu spraw podat-
kowych.
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Ⅱ ANALIZA PODATKOWA
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1. Analiza opodatkowania zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez 
podatnika będącego osobą fizyczną.



2. Osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów i będąca 
czynnym podatnikiem VAT dokonuje zbycia rzeczy ruchomej stanowiącej 
środek trwały w okresie amortyzacji – po dwóch latach od daty jego nabycia. 
Proszę dokonać analizy skutków podatkowych takiej transakcji.



3. Analiza obowiązków ewidencyjnych ciążących na podatnikach prowadzących 
kantory.



4. Analiza opodatkowania usług pośrednictwa finansowego przy udzielaniu 
kredytów.



5. Analiza opodatkowania przekazania lub udzielenia licencji do praw autorskich 
i obowiązków w związku z tym ciążących na podatniku będącym osobą fizyczną.



6. Analiza możliwości, warunków i stawek opodatkowania usług transportowych 
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.



7. Warunki uznania wierzytelności za nieściągalne w zakresie podatków docho-
dowych i podatku od towarów i usług – analiza porównawcza.



8. Aport wnoszony przez osobę prawną do spółki jawnej – analiza podatkowa. 

9. Sprzedaż przez wspólnika ogółu praw i obowiązków w spółce jawnej a wystą-
pienie wspólnika z takiej spółki – analiza skutków podatkowych.



10. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa a sprzedaż poszczególnych 
jego składników – analiza porównawcza skutków podatkowych.



11. Likwidacja spółki z o.o. a likwidacja spółki jawnej – analiza porównawcza 
skutków podatkowych.



12. Analiza opodatkowania podatkiem dochodowym wartości majątku otrzyma-
nego przez udziałowca będącego osobą fizyczną oraz udziałowca będącego 
osobą prawną w związku z likwidacją spółki kapitałowej.



13. Odpisy amortyzacyjne od nowych oraz używanych środków trwałych – analiza 
podobieństw i różnic.



14. Dobrowolne i przymusowe zbycie akcji/udziałów w celu umorzenia – analiza 
porównawcza skutków podatkowych.



15. Analiza porównawcza pojęcia „działalność gospodarcza” na gruncie ustaw 
podatkowych.



16. Analiza skutków podatkowych wypłaty dywidendy przez spółkę mającą siedzibę 
na terytorium RP na rzecz udziałowca mającego rezydencję podatkową na 
terytorium jednego z państw należących do Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego.



17. Analiza skutków podatkowych odpłatnego zbycia akcji/udziałów w spółkach 
na podstawie typowej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatko-
wania zawartej przez Polskę.



18. Analiza porównawcza metod unikania podwójnego opodatkowania z per-
spektywy planowania podatkowego.



19. Zakład zagraniczny a spółka zależna – analiza z perspektywy planowania 
podatkowego.



20. Hybrydowe formy wykonywania działalności gospodarczej z perspektywy 
planowania podatkowego.
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ⅡANALIZA PODATKOWA
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21. Analiza możliwości i warunków dokonywania zabezpieczenia na majątku 
podatnika przed wydaniem decyzji wymiarowych.



22. Świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne w podatkach dochodowych 
– analiza porównawcza skutków podatkowych.



23. Dwa podmioty powiązane A sp. z o.o. (pożyczkodawca) oraz B. sp. z o.o. 
(pożyczkobiorca) podpisały umowę pożyczki oprocentowanej w wysokości 
1% p. a. Jeżeli organ podatkowy poweźmie wątpliwości co do rynkowego 
poziomu uzgodnionych odsetek, to jakie będą konsekwencje podatkowe 
dla podatników A i B?



24. Świadczenie pracy na rzecz spółki jawnej przez jej wspólnika – analiza skutków 
podatkowych.



25. Analiza konsekwencji świadomego nieewidencjonowania przez podatnika 
10% ogółu przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.



26. Jakie metody weryfikacji cen transferowych mogą być zastosowane w przy-
padku transakcji pomiędzy polskim podmiotem o ograniczonych funkcjach 
i ryzyku, który produkuje i sprzedaje wyroby do podmiotu powiązanego? 
Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru najwła-
ściwszej metody z perspektywy przepisów o cenach transferowych?



27. Jakie metody weryfikacji cen transferowych mogą być zastosowane w przy-
padku transakcji pomiędzy podmiotem o ograniczonych funkcjach i ryzyku, 
który dystrybuuje na rynku polskim towary nabywane od podmiotu powią-
zanego? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy dokonywaniu wyboru 
najwłaściwszej metody z perspektywy przepisów o cenach transferowych?



28. Analiza porównawcza metody koszt plus i metody marży transakcyjnej netto. 
29. Analiza wyceny transferów wewnętrznych pomiędzy przedsiębiorstwem 

i jego zagranicznym zakładem.


30. Porównaj zakres obowiązków w zakresie dokumentacji cen transferowych 
w następujących przypadkach:
Podmiot A: Przychody 10 mln zł, należy do grupy kapitałowej sporządza-
jącej skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wykazującej przychody 
250 mln zł. Podmiot nie korzysta ze zwolnień podatkowych, ani nie poniósł 
straty podatkowej za rok podatkowy. Podmiot zawiera następujące transakcje 
z podmiotami powiązanymi: 
1) zakupu licencji od podmiotu powiązanego X – wartość transakcji netto 

1,8 mln zł, 
2) sprzedaż towarów do podmiotu Y o wartości netto 4 mln zł, 
3) sprzedaż towarów do podmiotu Z o wartości netto 5,5 mln zł, 
4) zakup usług informatycznych od polskiego podmiotu powiązanego nie-

korzystającego ze zwolnień podatkowych i który nie poniósł straty podat-
kowej za rok podatkowy – wartość transakcji netto 2,1 mln zł.

Podmiot B: Przychody 15 mln zł, należy do grupy kapitałowej sporządza-
jącej skonsolidowane sprawozdanie finansowe i wykazującej przychody 
180 mln zł. Podmiot nie korzysta ze zwolnień podatkowych, poniósł stratę 
podatkową za rok podatkowy w wysokości 0,2 mln zł. Podmiot zawiera 
następujące transakcje z podmiotami powiązanymi: 
1) sprzedaż nieruchomości na rzecz polskiego podmiotu powiązanego nie-

korzystającego ze zwolnień podatkowych i który nie poniósł straty podat-
kowej za rok podatkowy – wartość transakcji netto 10,5 mln zł, 

2) świadczenie usług księgowych na rzecz podmiotu C – wartość transakcji 
netto 1,5 mln zł, 

3) świadczenie usług księgowych na rzecz podmiotu D – wartość transakcji 
netto 0,9 mln zł, 

4) sprzedaż sprzętu komputerowego (serwery) na rzecz zagranicznego pod-
miotu powiązanego – wartość transakcji netto 2,1 mln zł.
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31. Analiza skutków podatkowych zawarcia umowy małżeńskiej o rozdzielności 
majątkowej.



32. Analiza momentu powstania przychodu i momentu powstania obowiązku 
podatkowego w podatku od towarów i usług dla wykonanej usługi budow-
lanej, prawidłowo udokumentowanej fakturą VAT, w sytuacji, gdy zapłata 
nastąpiła 60-go dnia od wykonania usługi.



33. Analiza podatkowa działalności statutowej stowarzyszenia wpisanego do 
rejestru prowadzonego przez właściwego wojewodę jako instytucja kultury.



34. Analiza opodatkowania podatkiem od towarów i usług lekarza internisty, 
który prowadzi gabinet prywatny, jednocześnie wykonuje obowiązki biegłego 
sądowego oraz posiada i wykonuje uprawnienia lekarza medycyny pracy.



35. Nieodpłatne korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego dla 
celów prywatnych – analiza skutków podatkowych.



36. Typowy magazyn towarowy a magazyn konsygnacyjny – analiza podatkowa 
podobieństw i różnic.



37. Analiza porównawcza warunków stosowania 0% stawki podatku od towarów 
i usług w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów.



38. Dochód ze źródeł nieujawnionych a dochód określony w drodze oszacowania 
– analiza porównawcza.



39. Analiza porównawcza opodatkowania wspólników spółki komandytowo-
-akcyjnej.



40. Fundusz inwestycyjny zamknięty – analiza z perspektywy podatków docho-
dowych i podatku od towarów i usług.



41. Analiza porównawcza metod rozliczania różnic kursowych. 

42. Analiza podatkowa opłacalności tzw. leasingu operacyjnego jako formy finan-
sowania w porównaniu z kredytem bankowym.



43. Finansowanie inwestycji rzeczowej z dotacji wolnej od podatku – analiza 
opłacalności.



44. Analiza podatkowa opłacalności finansowania zewnętrznego spółki kapita-
łowej przez jej udziałowca.



45. Analiza podatkowa opłacalności finansowania zewnętrznego spółki niebę-
dącej osobą prawną przez jej wspólnika.



46. Hybrydyzacja podatkowa w planowaniu podatkowym. 

47. Wybór roku podatkowego przez spółkę kapitałową z perspektywy plano-
wania podatkowego.



48. Wybór formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych 
z perspektywy planowania podatkowego.



49. Wpływ opodatkowania na opłacalność inwestycji rzeczowych (przykłady, 
efekt tarczy podatkowej, paradoks podatkowy).



50. Wpływ wyboru przez przedsiębiorcę amortyzacji według metody degre-
sywnej, zamiast metody liniowej na wartość bieżącą netto projektu inwe-
stycyjnego. Odpowiedź uzasadnij, przyjmując, że w okresie planowania 
przedsiębiorca uzyskuje wyłącznie dochody podatkowe.
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51. Wpływ podatków dochodowych oraz majątkowych na płynność finansową 
przedsiębiorstwa. Efekty polityki wykazywania dochodów (efekt stawki podat-
kowej, efekt progresji, efekty odsetkowe).



52. Analiza polityki wykazywania dochodów przy taryfach proporcjonalnych. 

53. Analiza polityki wykazywania dochodów przy taryfach progresywnych. 

54. Analiza mechanizmu odroczenia opodatkowania (przykłady transakcji, skutki 
podatkowe).



55. Transakcje typu share deal a transakcje asset deal – analiza porównawcza 
skutków podatkowych.



56. Połączenie per incorporationem a połączenie per unionem – analiza porów-
nawcza skutków podatkowych.



57. Podział przez wydzielenie a sprzedaż zorganizowanej części przedsiębior-
stwa – analiza porównawcza skutków podatkowych.



58. Analiza zasad opodatkowania niepodzielonych zysków przy przekształceniu 
spółki kapitałowej w spółkę niebędącą osobą prawną.



59. Analiza różnic przejściowych między wynikiem finansowym a wynikiem 
podatkowym.



60. Analiza różnic trwałych między wynikiem finansowym a wynikiem podat-
kowym.



61. Korzyści podatkowe oraz czynniki ryzyka podatkowego związanego z dzia-
łalnością wykonywaną na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.



62. Mały przedsiębiorca zamierza dokonać inwestycji rzeczowej na terenie 
jednej ze specjalnych stref ekonomicznych. Podstawowa intensywność po-
mocy publicznej dla tego regionu wynosi 25%. Planowane średnioroczne 
koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników (łącznie ze składkami ZUS 
finansowanymi przez płatnika) wynoszą 500.000 zł. Proszę określić mak-
symalną wartość pomocy publicznej dla tego przedsiębiorcy, przyjmując 
w razie potrzeby dodatkowe założenia.



63. Udzielenie przez wspólnika pożyczki spółce kapitałowej a udzielenie przez 
wspólnika pożyczki spółce osobowej – analiza porównawcza obciążeń po-
datkiem od czynności cywilnoprawnych.



64. Analiza potencjalnych zagrożeń związanych z nabyciem przez podatnika 
podatku od towarów i usług konsol do gier.



65. Analiza porównawcza skutków podatkowych darowizny otrzymanej przez 
spółkę kapitałową oraz osobę fizyczną prowadzącą samodzielnie pozarol-
niczą działalność gospodarczą.



66. Osoba fizyczna otrzymała w drodze darowizny samochód ciężarowy, który 
wykorzystuje w prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospo-
darczej. Dokonaj analizy skutków podatkowych związanych z nabyciem 
i bieżącym jego użytkowaniem.
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67. Spółka z o.o. prowadzi działalność produkcyjną. W danym roku podatkowym 
spółka zamierza rozpocząć budowę nowej hali produkcyjnej na działce zloka-
lizowanej przy drodze, która nie posiada wydzielonego zjazdu. W celu uzy-
skania pozwolenia na budowę spółka została zobowiązana do opracowania 
na własny koszt projektu wybudowania skrzyżowania oraz przekazania 
gruntów, na których prowadzona będzie inwestycja oraz wykonanych na nich 
naniesień na rzecz Skarbu Państwa. Dokonaj analizy konsekwencji podat-
kowych dla spółki związanych z realizacją tej inwestycji oraz nieodpłatnym 
przekazaniem gruntów. 



68. Porównaj obowiązki sprawozdawcze osoby prawnej oraz osoby fizycznej pro-
wadzącej samodzielnie działalność gospodarczą w zakresie podatku od nieru-
chomości.



69. Analiza opodatkowania umowy cash-poolingu zawartej: 
a) wyłącznie pomiędzy podmiotami – podatnikami podatku dochodowego 

od osób prawnych – mającymi rezydencję podatkową na terenie Rzecz-
pospolitej Polskiej, 

b) pomiędzy podmiotami – podatnikami podatku dochodowego od osób 
prawnych – mającymi rezydencję podatkową na terenie Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej (zarówno w Unii 
Europejskiej, jak i poza Unią Europejską).



70. Planowanie podatkowe w obszarze podatku od towarów i usług w jednostkach 
samorządu terytorialnego.



71. Koncepcja centralizacji rozliczeń dla celów podatku od towarów i usług 
w jednostkach samorządu terytorialnego.



72. Analiza aspektów podatkowych na gruncie podatku od towarów i usług 
dotyczących przeprowadzania inwestycji w jednostkach samorządu tery-
torialnego.



73. Wpływ sposobu finansowania inwestycji polegającej na wytworzeniu środka 
trwałego będącego budowlą na moment rozpoznania kosztu podatkowego 
w podatkach dochodowych oraz wysokość podatku do nieruchomości.



74. Osoba prawna jest właścicielem magazynu i placu służącego do postoju 
ciężarówek przy magazynie. Jak będzie dokonywana amortyzacja placu na 
gruncie podatku dochodowego? Jakie problemy związane z opodatkowa-
niem placu mogą powstać w podatku od nieruchomości? Jakie problemy 
związane z placem mogą powstać na tle podatku od przychodów z budyn-
ków, o którym mowa w art. 24b ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych.



75. Prowadzenie działalności gospodarczej w mieszkaniu wykorzystywanym 
przez podatnika także do celów mieszkaniowych – analiza problemów po-
datkowych.



76. Podatnik-przedsiębiorca będący osobą fizyczną dokonał zakupu samochodu 
ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 9 ton, którego będzie używał 
w toku swojej działalności gospodarczej. Jakie konsekwencje podatkowe 
ten zakup wywoła? Jakich obowiązków formalnych musi dopełnić?
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77. Podatnik-przedsiębiorca będący osobą prawną zakończył w sierpniu roku X 
prace budowlane związane z inwestycją w postaci budowy obiektu z biurami 
na wynajem. Wartość samych prac budowlanych wynosiła 50 mln PLN. 
Budowa była finansowana z kredytu. Następnie rozpoczęto wyposażanie 
obiektu w urządzenia techniczne, aranżowano przestrzenie wspólne, kładziono 
posadzki czasami dopasowane do indywidualnych oczekiwań najemców, 
etc. Ten etap prac został zakończony w lutym roku X+1. W marcu X+1 do 
wynajętych biur zaczęli wprowadzać się najemcy. Proszę określić skutki 
podatkowe związane z rozpoczęciem użytkowania obiektu na gruncie po-
datku dochodowego i podatku od nieruchomości (a w szczególności zasady 
amortyzacji budynku i jego wyposażenia).



78. W sklepie spożywczym prowadzonym przez osobę fizyczną prawdopodobnie 
skradziono towar o wartości ok 5.000 PLN. Ujęto sprawcę kradzieży towaru 
o wartości tylko 100 PLN. W trakcie rozkładania towaru i jego przecho-
wywania zniszczeniu uległ towar o wartości 1.000 PLN. Natomiast towar 
o wartości 6.000 PLN wyrzucono, ponieważ upłynął termin jego przydatności 
do spożycia. Proszę określić konsekwencje powyższych zdarzeń z punktu 
widzenia podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.



79. Przedstaw korzyści dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych 
wynikające z prowadzenia działalności badawczo rozwojowej.



80. Porównaj zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów kosztów finan-
sowania dłużnego na przykładzie osoby prawnej oraz osoby fizycznej prowa-
dzącej samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą.



81. Przedstaw zasady opodatkowania podmiotów w podatku dochodowym od 
osób prawnych 9% stawką podatku.



82. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od dochodów z niezreali-
zowanych zysków powstałych przy zmianie rezydencji podatkowej dla osób 
fizycznych i osób prawnych.



83. Warunki stosowania zwolnień w podatku dochodowym od niezrealizowanych 
zysków dla osób fizycznych i osób prawnych.



84. Należyta staranność płatnika a dobra wiara w rozumieniu przepisów o dodat-
kowym zobowiązaniu podatkowym.



85. Analiza porównawcza klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania 
oraz tzw. małych klauzul przeciwko unikaniu opodatkowania zawartych 
w ustawach o podatkach dochodowych.



86. Podatkowe skutki wydatków i świadczeń „okołoepidemicznych”. 

87. Nabycie środków trwałych w celu produkcji towarów związanych z przeciw-
działaniem pandemii COVID-19 a odpisy amortyzacyjne w podatku dochodo-
wym (przesłanki umożliwiające dokonanie jednorazowego odpisu amorty-
zacyjnego, katalog towarów mogących spełniać założenie produkcji związanej 
z przeciwdziałaniem COVID-19, limity odpisów amortyzacyjnych).



88. Preferencje w podatkach dochodowych dla podatników prowadzących 
działalność badawczo-rozwojową (B+R).



89. Przekazanie darowizn na walkę z pandemią COVID-19 a odliczenie w po-
datku dochodowym (darczyńca, obdarowany, cel i forma darowizny).
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90. Podwyższone limity niektórych zwolnień przedmiotowych w PIT wprowadzone 
ustawą COVID-19.



91. Stawka VAT 0% dla darowizn towarów związanych z ochroną zdrowia w ramach 
walki z COVID-19.



92. Rezygnacja z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w przypadku ponoszenia 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. 



93. Preferencje w podatku od nieruchomości stosowane w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
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1. Instytucja tzw. certyfikatu rezydencji oraz praktyczna rola certyfikatu rezy-
dencji w płatnościach transgranicznych.



2. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych w zakresie podwójnego opo-
datkowania: procedura wzajemnego porozumiewania i arbitraż (podstawy 
prawne, zakres, procedura).



3. Metoda wyłączenia z progresją jako metoda unikania międzynarodowego 
podwójnego opodatkowania (podstawy prawne, mechanizm).



4. Zaliczenie (kredyt podatkowy) jako metoda unikania międzynarodowego 
podwójnego opodatkowania (podstawy prawne, mechanizm).



5. Instytucja tzw. „zaliczenia pośredniego” obowiązująca w polskim wewnętrz-
nym prawie podatkowym (zakres, warunki).



6. Zakres podmiotowy i przedmiotowy zawartych przez Polskę umów w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania.



7. Regulacje dotyczące miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w za-
wartych przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania.



8. Regulacje dotyczące zakładu w zawartych przez Polskę umowach w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania (definicja, wyjątki).



9. Regulacje dotyczące dochodów z nieruchomości w zawartych przez Polskę 
umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



10. Regulacje dotyczące zysków przedsiębiorstw w zawartych przez Polskę 
umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



11. Regulacje dotyczące przedsiębiorstw powiązanych w zawartych przez Polskę 
umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



12. Regulacje dotyczące dywidend w zawartych przez Polskę umowach w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania.



13. Regulacje dotyczące odsetek w zawartych przez Polskę umowach w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania.



14. Regulacje dotyczące należności licencyjnych w zawartych przez Polskę 
umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



15. Regulacje dotyczące zysków ze sprzedaży majątku w zawartych przez Polskę 
umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



16. Regulacje dotyczące pracy najemnej w zawartych przez Polskę umowach 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



17. Regulacje dotyczące emerytur i rent w zawartych przez Polskę umowach 
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



18. Podstawowe zasady opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę 
mającą siedzibę na terytorium Polski akcjonariuszowi będącemu spółką 
inną niż spółka osobowa, mającemu siedzibę w innym Państwie członkowskim 
Unii Europejskiej (podstawa prawna, mechanizm).
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19. Podstawowe zasady Dyrektywy 2003/49/WE z dnia 3 czerwca 2003 r. dot. 
wspólnego systemu podatkowego w odniesieniu do odsetek i należności 
licencyjnych pomiędzy powiązanymi spółkami różnych państw członkow-
skich i zakres jej implementacji.



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

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



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



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

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



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 re-
gulacji krajowej z unijną.



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.



27. Wytyczne dotyczące stosowania stawki podstawowej VAT na gruncie Dyrek-
tywy 2006/112/WE – wysokość, okres stosowania, odniesienie do podsta-
wowych czynności podlegających opodatkowaniu.



28. Tzw. usługi pracochłonne na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE – de-
finicja, zasady opodatkowania.



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



30. Podstawowe zasady opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę 
mającą siedzibę na terytorium Polski akcjonariuszowi będącemu spółką 
inną niż spółka osobowa, mającemu siedzibę w Szwajcarii.



31. Omów zasady opodatkowania łączenia, podziałów, podziałów przez wydzie-
lenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów wynikające z implementacji 
Dyrektywy Rady 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r.



32. Regulacje dotyczące dochodów artystów i sportowców w zawartych przez 
Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



33. Regulacje dotyczące zysków z tytułu zbycia akcji (udziałów) tzw. spółek 
nieruchomościowych w zawartych przez Polskę umowach w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania.



34. Regulacje dotyczące transportu międzynarodowego w zawartych przez 
Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



35. Omów praktyczne różnice pomiędzy podpisaniem, wejściem w życie, opu-
blikowaniem i rozpoczęciem stosowania do dochodów – typowych umów 
zawartych przez Polskę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
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36. Omów zasady opodatkowania transgranicznych płatności z tytułu tzw. 
usług niematerialnych w polskim prawie podatkowym (zasada ogólna, rola 
umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania).



37. Omów instytucję tzw. pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedli-
wości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych (warunki, tryb).



38. Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy zagraniczny podmiot, na rzecz 
którego wypłacane są dywidendy, prowadzi w danym państwie, z którego 
pochodzą dywidendy działalność gospodarczą poprzez tzw. zakład a udział, 
z tytułu którego wypłaca się dywidendy, faktycznie wiąże się z działalnością 
takiego zakładu.



39. Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy zagraniczny podmiot, na rzecz 
którego wypłacane są odsetki, prowadzi w danym państwie, z którego pocho-
dzą odsetki działalność gospodarczą poprzez tzw. zakład a wierzytelność, 
z tytułu której płacone są odsetki, jest faktycznie związana z takim zakładem.



40. Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy zagraniczny podmiot, na rzecz 
którego wypłacane są należności licencyjne, prowadzi w danym państwie, 
z którego pochodzą należności licencyjne działalność gospodarczą poprzez 
tzw. zakład a prawa lub majątek, z tytułu których wypłacane są należności 
licencyjne, faktycznie wiążą się z działalnością tego zakładu.



41. Omów różnice w konsekwencjach podatkowych dla zagranicznego podat-
nika sytuacji, w której zbywa on posiadane udziały (akcje) polskiej spółce 
w celu umorzenia a sytuacji, w której jego udziały (akcje) w polskiej spółce 
zostają umorzone bez uprzedniego ich zbycia na rzecz spółki.



42. Omów podatkowe konsekwencje sytuacji, gdy osoba podlegająca w państwie A  
nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu została czasowo oddelego-
wana do pracy na terytorium państwa B, początkowo na okres 4 miesięcy, 
lecz potem jej pobyt przedłużono do 8 miesięcy. Osoba ta nie otrzymuje 
w państwie B żadnego wynagrodzenia za pracę (całość jej wynagrodzenia 
pokrywa pracodawca w państwie A, który nie posiada w państwie B tzw. 
zakładu).



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



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

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



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.



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.



48. Omów regulacje dotyczące opodatkowania majątku w niektórych zawartych 
przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.
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49. Omów postanowienia dotyczące tzw. zagranicznej spółki kontrolowanej 
(CFC) w odniesieniu do zagranicznych fundacji, jej fundatorów i benefi-
cjentów.



50. Omów szczególne przypadki, gdzie zgodnie z zawartymi przez Polskę umo-
wami w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, działalność wykony-
wana zagranicą nie stanowi tzw. zakładu.



51. Przedstaw regulacje szczególne dotyczące artystów i sportowców w zawartych 
przez Polskę umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.



52. Nadużycie prawa w sferze podatku od wartości dodanej w orzecznictwie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.



53. Nadużycie prawa w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej dotyczącego swobód petryfikowanych w Traktacie o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej.



54. Nadużycie prawa w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej w sprawach podatkowych.



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



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



57. Omów konkluzje wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie C-131/13 Italmoda.



58. Omów mechanizmy rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodat-
kowania przewidziane w przepisach prawa Unii Europejskiej.



59. Omów mechanizmy eliminacji podwójnego opodatkowania przewidziane 
w prawie Unii Europejskiej. 



60. Omów znaczenie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europej-
skiej dla podatników w państwach członkowskich UE.



61. Rozstrzyganie sporów w zakresie cen transferowych na tle Konwencji Arbitra-
żowej, umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz prawa 
Unii Europejskiej.
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1. Interpretacje ogólne ministra właściwego do spraw finansów publicznych. 

2. Ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania 
tych przepisów (objaśnienia podatkowe).



3. Zasady ochrony prawnej wnioskodawcy, wyłączenia spod ochrony. 

4. Pojęcie utrwalonej praktyki administracyjnej i zasady jej funkcjonowania. 

5. Interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe. 

6. Zasady i tryb wydawania interpretacji indywidualnych przepisów prawa 
podatkowego.



7. Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wyrażona w Ordy-
nacji podatkowej.



8. Sposoby powstania zobowiązania podatkowego oraz zasady zabezpieczenia 
jego wykonania.



9. Określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania w świetle prze-
pisów Ordynacji podatkowej.



10. Hipoteka przymusowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

11. Zastaw skarbowy w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

12. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – zasady ich obliczania i wpła-
cania, okresy, za które nie nalicza się odsetek za zwłokę w świetle przepisów 
Ordynacji podatkowej.



13. Opłata prolongacyjna od kwoty podatku lub zaległości podatkowej w świetle 
przepisów Ordynacji podatkowej.



14. Formy wygaśnięcia zobowiązań podatkowych w świetle przepisów Ordynacji 
podatkowej.



15. Termin dokonania i forma zapłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji 
podatkowej.



16. Zasady udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych w świetle przepisów 
Ordynacji podatkowej.



17. Procedura udzielenie ulgi na wniosek podatnika prowadzącego działalność 
gospodarczą w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.



18. Procedura umorzenia zaległości podatkowej z urzędu w świetle przepisów 
Ordynacji podatkowej.



19. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania 
podatkowego w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.



20. Zawieszenie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle 
przepisów Ordynacji podatkowej.



21. Przerwanie biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego w świetle 
przepisów Ordynacji podatkowej.



22. Pojęcie nadpłaty podatku w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. 

23. Stwierdzenie i zwrot nadpłaty w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

24. Zasady oprocentowania nadpłaty podatku w świetle przepisów Ordynacji 
podatkowej.



25. Zaliczenie nadpłaty na poczet zaległości podatkowych w świetle przepisów 
Ordynacji podatkowej.



26. Deklaracja w rozumieniu Ordynacji podatkowej – pojęcie i znaczenie prawne 
oraz prawo do jej korekty.
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27. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji organom podatkowym 
w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.



28. Rodzaje uprzednich porozumień cenowych w świetle ustawy o rozstrzy-
ganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu 
uprzednich porozumień cenowych.



29. Uprzednie porozumienia cenowe – obowiązki wnioskującego w świetle 
przepisów ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opo-
datkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych.



30. Konsekwencje podatkowe połączenia (przekształcenia) osób prawnych 
w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.



31. Konsekwencje podatkowe podziału osoby prawnej w świetle przepisów Ordy-
nacji podatkowej.



32. Odpowiedzialność podatkowa spadkobierców podatnika i płatnika w świetle 
przepisów Ordynacji podatkowej.



33. Zasady zwrotu nadpłat spadkobiercom podatnika w świetle przepisów Ordy-
nacji podatkowej.



34. Zakres odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe podatnika 
w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.



35. Odpowiedzialność członka rodziny oraz rozwiedzionego małżonka za za-
ległości podatkowe podatnika w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.



36. Odpowiedzialność wspólników za zaległości podatkowe spółek w świetle 
przepisów Ordynacji podatkowej.



37. Odpowiedzialność członków zarządu za zaległości podatkowe spółek oraz 
odpowiedzialność podatkowa członków organów zarządzających innych 
osób prawnych w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.



38. Istota klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. 

39. Wyłączenie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania w świetle 
przepisów Ordynacji podatkowej.



40. Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania w świetle 
przepisów Ordynacji podatkowej.



41. Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania – zasady działania, 
kompetencje.



42. Opinie zabezpieczające w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

43. Procedura związana z wydaniem lub odmową wydania opinii zabezpieczającej 
w świetle przepisów Ordynacji podatkowej.



44. Tajemnica skarbowa w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 

45. Przesłanki i tryb ujawnienia tajemnicy skarbowej w świetle przepisów Ordy-
nacji podatkowej.



46. Podmioty, które mogą uzyskać informacje z akt podatkowych objętych 
tajemnicą skarbową oraz podmioty, którym mogą być udostępniane akta 
objęte tą tajemnicą.



47. Sukcesja podatkowa przedsiębiorstwa w spadku. 

48. Negatywny zakres przedmiotowy interpretacji indywidualnych. 

49. Instytucja objaśnień podatkowych. 

50. Pojęcie utrwalonej praktyki interpretacyjnej organów KAS. 



22

Ⅳa MATERIALNE PRAWO PODATKOWE / ZAGADNIENIA WSPÓLNE

www.podatkowaoficyna.pl

51. Przypadki, w których odpowiedzialność płatnika nie może być ograniczona 
ani wyłączona.



52. Przypadki, w których organy podatkowe mogą ustalić dodatkowe zobowią-
zanie podatkowe na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.



53. Pojęcie dobrej wiary w rozumieniu przepisów o dodatkowym zobowiązaniu 
podatkowym.



54. Omów podstawowe stawki dodatkowego zobowiązania podatkowego i przy-
padki ich zastosowania.



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



56. Przedawnienie prawa do wydania decyzji ustalającej dodatkowe zobowią-
zanie podatkowe.



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



58. Pojęcie innej szczególnej cechy rozpoznawczej. 

59. Pojęcie ogólnej cechy rozpoznawczej. 

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

61. Wymień i scharakteryzuj rodzaje schematów podatkowych. 

62. Obowiązki promotora w zakresie informowania KAS o schematach podat-
kowych.



63. Obowiązki korzystającego w zakresie informowania KAS o schematach podat-
kowych.



64. Zawartość (treść) informacji o schemacie podatkowym. 

65. Wewnętrzna procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się 
z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych – pod-
mioty obowiązane i zakres przedmiotowy.



66. Kryterium głównej korzyści a przesłanki unikania opodatkowania. 

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



68. Omów cel i warunki zawarcia umowy o współdziałanie. 

69. Omów obowiązki podatnika w zakresie umowy o współdziałanie. 

70. Omów kompetencje Szefa KAS w zakresie umowy o współdziałanie. 

71. Jaki jest cel i zasady zawierania porozumień podatkowych, o których mowa 
w ustawie – Ordynacja podatkowa.



72. Omów audyt podatkowy – na czym polega, jego zakres oraz podmioty upraw-
nione do przeprowadzenia.



73. Istota audytu wstępnego oraz audytu monitorującego w ustawie – Ordynacja 
podatkowa.



74. W jakich przypadkach nie mogą być zawarte porozumienia podatkowe. 

75. Wypowiedzenie porozumienia podatkowego. 

76. Porozumienie inwestycyjne w świetle przepisów Ordynacji podatkowej. 
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1. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności podlegające 
opodatkowaniu, czynności wyłączone z opodatkowania.



2. Zbycie przedsiębiorstwa w podatku od towarów i usług. 
3. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, pojęcie towaru 

i usługi, pojęcie sprzedaży w podatku od towarów i usług.


4. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – definicja, miejsce świadczenia, 
moment powstania obowiązku podatkowego, rozliczenie podatku naliczo-
nego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.



5. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów definicja, podstawa opodatkowania, 
moment powstania obowiązku podatkowego, warunki zastosowania 0% stawki 
podatku od towarów i usług.



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.



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



8. Pojęcie działalności gospodarczej wykonywanej samodzielnie w rozumieniu 
ustawy o podatku od towarów i usług. Czynności wyłączone z pojęcia samo-
dzielnej działalności gospodarczej.



9. Zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów 
i usług.



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



11. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług 
u małego podatnika.



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



13. Eksport towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług: definicja, 
pojęcie eksportu bezpośredniego i pośredniego, podstawa opodatkowania, 
moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania eksportu 
stawką 0%.



14. Import towarów w rozumieniu podatku od towarów i usług: definicja, obo-
wiązek podatkowy, miejsce opodatkowania, podstawa opodatkowania.



15. Import usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług: definicja, 
podatnicy z tytułu importu usług, podstawa opodatkowania, moment po-
wstania obowiązku podatkowego, zasady rozliczania podatku naliczonego.



16. Miejsce świadczenia przy dostawie towarów w przypadku tzw. transakcji 
łańcuchowych w świetle przepisów o podatku od towarów i usług.



17. Miejsce świadczenia usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług 
– zasady ogólne.



18. Miejsce świadczenia usług w rozumieniu ustawy o podatku od towarów 
i usług – zasady szczególne.



19. Rzeczoznawca majątkowy, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku 
od towarów i usług, dokonał na zlecenie podatnika podatku od wartości 
dodanej wyceny nieruchomości położonej w Holandii. W którym kraju 
członkowskim usługa ta powinna zostać opodatkowana i który z podmiotów 
będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług od tej czyn-
ności. Uzasadnij odpowiedź.
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20. Spółka będąca w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług jest pod-
wykonawcą prac budowlanych związanych z nieruchomością położoną na 
terenie Niemiec. Usługi te wykonuje na zlecenie generalnego wykonawcy 
będącego także firmą polską. Określ miejsce świadczenia usługi i podmiot 
zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu tej czynności. 
Uzasadnij odpowiedź.



21. Firma mająca siedzibę w Holandii jest właścicielem nieruchomości położo-
nej w Polsce. Najemcami poszczególnych lokali użytkowych są podatnicy 
podatku od towarów i usług. Określ miejsce świadczenia usługi i podmiot 
zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu tej czynności. 
Uzasadnij odpowiedź.



22. Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi doradztwa w zakresie 
prowadzenia działalności gospodarczej. Podaj miejsce świadczenia ww. usługi 
w sytuacji, gdy nabywca usługi, będący podatnikiem podatku od wartości 
dodanej, ma siedzibę w Niemczech. Uzasadnij odpowiedź.



23. Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługę przewozu towarów 
z Polski do Francji na zlecenie podatnika z Holandii. Jakie jest miejsce 
świadczenia tej usługi i jak powinien wystawić fakturę polski przewoźnik. 
Proszę uzasadnić odpowiedź.



24. Usługi na ruchomym majątku rzeczowym w rozumieniu ustawy o podatku 
od towarów i usług: podaj przykłady, określ miejsce świadczenia i zasady 
opodatkowania.



25. Transport towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – 
miejsca świadczenia i zasady opodatkowania.



26. Transport pasażerów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – 
miejsca świadczenia i zasady opodatkowania.



27. Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych stosowanych do 
określenia podstawy opodatkowania w podatku od towarów i usług.



28. Wysokość stawek podatkowych w podatku od towarów i usług, ogólny zakres 
ich zastosowania, rola klasyfikacji statystycznych towarów i usług oraz 
obiektów budowlanych w tym zakresie.



29. Budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym w rozumieniu 
ustawy o podatku od towarów i usług – definicja, stawka podatkowa i zakres 
jej obowiązywania.



30. Zasady opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności dokonywa-
nych w okresie zmiany stawek podatku.



31. Warunki uznania usługi przewozu towarów za usługę transportu między-
narodowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – stawka 
podatkowa, dokumenty potwierdzające dowód świadczenia usługi.



32. Zasada obniżania podatku od towarów i usług należnego o podatek naliczony 
oraz terminy odliczeń.



33. Zasady odliczania podatku od towarów i usług naliczonego u „małego podat-
nika” rozliczającego się metodą kasową.



34. Szczególne regulacje dotyczące obniżania podatku od towarów i usług należ-
nego o podatek naliczony w przypadku wydatków związanych z pojazdami 
samochodowymi.



35. Zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ro-
zumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.



36. nr pominięty 
37. nr pominięty 
38. nr pominięty 
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39. Skrócenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na 
rachunek bankowy podatnika podatku od towarów i usług – zasady, warunki, 
terminy.



40. Forma i znaczenie zabezpieczenia majątkowego w systemie zwrotów nad-
wyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym na rachunek 
bankowy podatnika.



41. Przypadki, w których faktura VAT oraz dokumenty celne otrzymane przez 
podatnika podatku od towarów i usług nie uprawniają do obniżenia kwoty 
lub zwrotu różnicy podatku należnego.



42. Instytucja ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług z punktu widzenia 
wierzyciela.



43. Instytucja ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług z punktu widzenia 
dłużnika.



44. Zasady odliczania podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania 
czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania, sposób 
ustalania proporcjonalnej kwoty podatku przypadającego do odliczenia.



45. Zasady dokonywania korekty odliczonego podatku naliczonego w przy-
padku zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości do celów działalności 
gospodarczej w podatku od towarów i usług.



46. Zasady korekty podatku naliczonego, korekta w przypadku środków trwałych, 
zasady postępowania w przypadku zbycia środków trwałych w okresie ko-
rekty w ustawie o podatku od towarów i usług.



47. Zwolnienie „podmiotowe” od podatku od towarów i usług, w tym wartość 
sprzedaży uprawniająca do zwolnienia, sposób jej liczenia, utrata prawa do 
zwolnienia,, wyłączenia ze zwolnienia.



48. Szczególne procedury rozliczania podatku od towarów i usług przy świad-
czeniu usług turystyki, w tym zakres podmiotowy, sposób ustalania pod-
stawy opodatkowania, wysokość opodatkowania, fakturowanie.



49. Szczególne procedury rozliczania podatku od towarów i usług w zakresie 
dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich 
i antyków, w tym podstawa opodatkowania, fakturowanie.



50. Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, 
w tym zakres zastosowania, wymogi w zakresie fakturowania, ewidencji, 
deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej – w rozumieniu ustawy 
o podatku od towarów i usług.



51. Ogólne zasady funkcjonowania zryczałtowanego systemu zwrotu podatku 
rolnikom ryczałtowym (zakres przedmiotowy, podmiotowy tego systemu, 
zasady i obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji na potrzeby 
rozliczania podatku od towarów i usług).



52. Zasady i procedury rejestracji podatników, w tym dla celów transakcji 
wewnątrzwspólnotowych, przewidziane w ustawie o podatku od towarów 
i usług.



53. Zasady składania deklaracji podatkowych w podatku od towarów i usług – 
rodzaje deklaracji, okresy za jakie są składane i warunki z tym związane, 
terminy składania deklaracji, podmioty wyłączone z obowiązku ich skła-
dania.



54. Zasady składania informacji podsumowujących w podatku od towarów 
i usług.



55. Zapłata podatku w świetle ustawy o podatku od towarów i usług. 
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56. Zasady dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług – ogólne zasady wystawiania faktur na rzecz pod-
miotów prowadzących działalność gospodarczą.



57. Zasady dokumentowania czynności podlegających opodatkowaniu podat-
kiem od towarów i usług – ogólne zasady wystawiania faktur na rzecz pod-
miotów nieprowadzących działalności gospodarczej.



58. Zasady prowadzenia ewidencji w podatku od towarów i usług. 
59. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży dokonywanej na rzecz 

podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu 
kas rejestrujących.



60. Szczególna procedura rozliczania podatku od towarów i usług przy świad-
czeniu usług taksówek osobowych.



61. Zasady dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym. 
62. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług oraz 

przesłanki odstąpienia od jego ustalenia.


63. Przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego 
przedsiębiorstwa jako dostawa towarów w podatku od towarów i usług.



64. Przedstawiciel podatkowy w podatku od towarów i usług – podmiot ustana-
wiający, warunki do spełnienia przez przedstawiciela podatkowego, forma 
ustanowienia, obowiązki przedstawiciela oraz jego odpowiedzialność.



65. Konsekwencje zastosowania na fakturze niewłaściwej stawki VAT z punktu 
widzenia sprzedawcy i nabywcy.



66. Zakres odpowiedzialności pełnomocnika podatnika na tle przepisów ustawy 
o podatku od towarów i usług.



67. Nota korygująca w podatku od towarów i usług. 
68. Zasady składania informacji podsumowującej w obrocie krajowym, o której 

mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.


69. Zastosowanie przez nabywcę towaru lub usługi mechanizmu podzielonej 
płatności w podatku od towarów i usług.



70. Pojęcie nadużycia prawa w ustawie o podatku od towarów i usług. 
71. Sposób określenia proporcji w przypadku nabycia towarów i usług wykorzy-

stywanych zarówno do celów wykonywanej przez podatnika działalności 
gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza.



72. Zasady wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny. 
73. Biała lista podatników – definicja, zastosowanie, sankcje. 
74. Co to jest „split payment” – założenia i zasady działania. 
75. Miejsce świadczenia usług – status usługobiorcy oraz charakter, w jakim 

działa usługobiorca według rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 
282/2011 z dnia 15.03.2011 r.



76. Miejsce świadczenia usług – domniemania dotyczące miejsca, w którym 
znajduje się usługobiorca oraz obalanie domniemań według rozporządzenia 
wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r.



77. Zwolnienia związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi według roz-
porządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15.03.2011 r.



78. Przemieszczenie towarów w procedurze magazynu typu call-off stock w świetle 
przepisów o podatku od towarów i usług.



79. Zasady wystawiania i ewidencjonowania faktur korygujących „in minus” 
oraz „in plus”.
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80. Wiążąca informacja stawkowa (WIS) – definicja, zasady wydawania, opłata, 
termin ważności, moc wiążąca.



81. Opcja opodatkowania w podatku od towarów i usług w odniesieniu do 
świadczenia usług finansowych – warunki rezygnacji ze zwolnienia od po-
datku usług, ograniczenie zakresu opcji opodatkowania usług finansowych 
oraz zasady rezygnacji z dokonanego wyboru opcji opodatkowania usług 
finansowych.



82. Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importo-
wanych (SOTI) – definicja, warunki stosowania oraz uczestnictwo dostawcy 
w wysyłce lub transporcie towarów.



83. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) – zasady określania 
miejsca opodatkowania, wyjątki od reguły ogólnej dotyczącej określania 
miejsca opodatkowania i określenie momentu powstania obowiązku podat-
kowego.



84. Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI) – obowiązki w za-
kresie fakturowania, obowiązki ewidencyjne w zakresie kas rejestrujących 
i obowiązki z zakresie ujmowania i wykazywania w ewidencji i deklaracji 
VAT.



85. Szczególna procedura dotycząca deklarowania i zapłaty podatku od towarów 
i usług z tytułu importu towarów (tzw. uregulowanie szczególne „USZ” 
w e-commerce) – definicja, zakres przedmiotowy i podmiotowy stosowania, 
podstawowe zasady stosowania.



86. Opodatkowanie usług finansowych w ustawie o podatku od towarów i usług. 
87. Pojęcie podatnika bezgotówkowego w ustawie o podatku od towarów i usług, 

jego obowiązki i uprawnienia.


88. Zasady wystawiania faktur ustrukturyzowanych oraz faktur korygujących 
wystawionych do tych faktur w ustawie o podatku od towarów i usług.



89. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość – definicja, miejsce 
dostawy, zasady rozliczania podatku od towarów i usług.



90. Sprzedaż na odległość towarów przy użyciu interfejsu elektronicznego 
w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.



91. Wydłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym 
na rachunek bankowy podatnika podatku od towarów i usług – zasady, 
warunki, terminy.



92. Omów przesłanki utworzenia grupy VAT. 
93. Reprezentacja grupy VAT w relacji z podmiotami trzecimi. 
94. Zasady rozliczania podatku od towarów i usług przez grupę VAT. 
95. Omów warunki istnienia powiązań finansowych, ekonomicznych i organi-

zacyjnych pomiędzy członkami grupy VAT.


96. Wskaż formę zawarcia umowy utworzenia grupy VAT oraz jej niezbędne 
elementy.
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1. Omów instytucję łącznego opodatkowania małżonków w świetle ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.



2. Omów zasadę nieograniczonego i ograniczonego obowiązku podatkowego 
w podatku dochodowym od osób fizycznych.



3. Wyjaśnij pojęcie „straty” w podatku dochodowym od osób fizycznych i omów 
zasady rozliczania straty z poszczególnych źródeł przychodów.



4. Omów zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia 
nieruchomości oraz rzeczy ruchomych przez osoby fizyczne nie prowadzące 
działalności gospodarczej.



5. Omów opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych 
źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (pojęcie przychodu, 
wydatku, obowiązku podatkowego, podstawy opodatkowania).



6. Omów zasady opodatkowania stawką 19% w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych oraz przypadki kiedy stawki tej nie można zastosować.



7. Wyjaśnij pojęcie „przychody z działalności wykonywanej osobiście”, wymień 
rodzaje tych przychodów i omów zasady ich opodatkowania.



8. Wymień i omów przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem docho-
dowym od osób fizycznych.



9. Omów zasady opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez osoby fi-
zyczne z udziału w osobowych spółkach prawa handlowego.



10. Omów zasady opodatkowania podatkiem dochodowym odsetek od pożyczek 
uzyskiwanych przez osoby fizyczne.



11. Czy pracodawca, który wypłacił pracownikowi zaległe wynagrodzenie wraz 
z odsetkami za wrzesień i październik w miesiącu grudniu, jest obowiązany 
do poboru zaliczki na podatek od całości wypłaconego świadczenia? Uzasadnij 
swoją odpowiedź.



12. Pracownik otrzymał od zakładu pracy zapomogę w wysokości 3 200 zł 
w związku z długotrwałą chorobą swojej żony. Czy zapomoga ta podlega 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Uzasadnij 
swoją odpowiedź.



13. Omów zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą liniową 
w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



14. Omów zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych metodą degresywną 
w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



15. Omów różnice i podobieństwa dokonywania odpisów amortyzacyjnych od 
środków trwałych metodą liniową i degresywną w świetle ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.



16. Kiedy i na jakich zasadach odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania 
przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



17. Wymień i omów koszty uzyskania przychodów określane procentowo 
w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; wskaż źródła 
przychodów, do których mają zastosowanie.
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18. Wymień i omów koszty uzyskania przychodów określane kwotowo w świetle 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; wskaż źródła przychodów, 
do których mają zastosowanie.



19. Wymień podatki stanowiące koszty uzyskania przychodów w podatku docho-
dowym od osób fizycznych i wskaż na jakich zasadach pomniejszają przychód.



20. Czym są wierzytelności nieściągalne i na jakich zasadach mogą stanowić 
koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?



21. Omów skutki likwidacji działalności gospodarczej w świetle przepisów ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych.



22. Wymień dochody uzyskiwane przez osoby fizyczne z udziału w zyskach osób 
prawnych i omów zasady ich opodatkowania.



23. Czym są różnice kursowe? Omów metody ustalania różnic kursowych 
w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



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



25. Omów zasady ustalania podstawy obliczenia podatku dochodowego od osób 
fizycznych.



26. Omów zasady odliczania darowizn w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

27. Omów zasady odliczania wydatków na cele rehabilitacyjne w podatku docho-
dowym od osób fizycznych..



28. Wymień kategorie przychodów określone w ustawie o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, od których pobiera się podatek w formie ryczałtu i wskaż 
wysokość tego podatku.



29. Omów formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne.



30. Omów zasady naliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób 
fizycznych przez zakłady pracy.



31. Omów zasady sporządzania i przesyłania przez płatników informacji podat-
kowych o wysokości przychodów osób fizycznych.



32. Omów warunki korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przycho-
dów ewidencjonowanych.



33. Omów warunki korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej. 

34. Omów obowiązki ewidencyjne podatników opłacających podatek dochodowy 
w formie karty podatkowej.



35. Omów przypadki, w których podatnik traci prawo do opodatkowania w formie 
karty podatkowej i wskaż skutki utraty tej formy opodatkowania.



36. Omów zakres i zasady dokonywania odliczeń od podatku przez podatników 
opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 
oraz karty podatkowej.



37. Omów zakres i zasady dokonywania odliczeń od przychodów przez podatników 
opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
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38. Jakie są terminy i zasady wpłacania podatku przez podatników opodatkowa-
nych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz w formie 
karty podatkowej?



39. Omów obowiązki ewidencyjne podatników opodatkowanych w formie ryczałtu 
od przychodów ewidencjonowanych oraz zasady prowadzenia ewidencji.



40. Spółka cywilna w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – omów 
zasady opodatkowania z uwzględnieniem likwidacji spółki i wystąpienia 
wspólnika ze spółki.



41. Omów obowiązki podatkowe płatnika wypłacającego wynagrodzenia ze sto-
sunku pracy lub umowy zlecenia na rzecz zagranicznych osób fizycznych.



42. Omów zasady ustalania dochodu w przypadku zbycia przez osobę fizyczną 
udziałów (akcji) w spółce, objętych w zamian za wkład niepieniężny.



43. Omów dochody (przychody) osiągane na terytorium RP przez nierezydentów. 

44. Wymień podstawowe ułatwienia przewidziane w tzw. tarczach antykryzyso-
wych dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.



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



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



47. Omów warunki zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez 
marynarzy z pracy świadczonej na statkach zawarte w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych.



48. Na czym polega i jakie są zasady skorzystania z ulgi na złe długi w zryczałto-
wanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne.



49. Omów zasady opodatkowania odpłatnego zbycia walut wirtualnych na gruncie 
podatku dochodowego od osób fizycznych.



50. Omów korzyści w podatku dochodowym od osób fizycznych jakie osiąga 
wierzyciel stosując ulgę na złe długi i wskaż konsekwencje późniejszego ure-
gulowania wierzytelności przez dłużnika.



51. Przedstaw warunki zmniejszenia przez wierzyciela podstawy obliczenia po-
datku dochodowego od osób fizycznych w związku z nieotrzymaniem wie-
rzytelności zaliczonej uprzednio do przychodów należnych.



52. Omów obowiązki dłużnika związane z ulgą na złe długi na gruncie podatku 
dochodowego od osób fizycznych.



53. Omów zasady stosowania tzw. zerowego PIT dla młodych. 

54. Omów konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych niedopeł-
nienia obowiązku dokonywania płatności na rachunek wskazany na białej 
liście.



55. Omów konsekwencje w podatku dochodowym od osób fizycznych niedopeł-
nienia obowiązku dokonywania płatności z pominięciem obligatoryjnego 
mechanizmu podzielonej płatności.
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56. Omów instytucję opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci 
w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



57. Omów zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych 
umowy zlecenia.



58. Omów zasady korzystania z ulgi dla klasy średniej w podatku dochodowym 
od osób fizycznych.



59. Omów zasady korzystania z ulgi na dziecko w podatku dochodowym od osób 
fizycznych.



60. Omów warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej w podatku docho-
dowym od osób fizycznych.



61. Przedstaw warunki odliczenia w ramach ulgi na internet w podatku docho-
dowym od osób fizycznych.



62. Omów zasady korzystania z ulgi na Indywidualne Konta Zabezpieczenia 
Emerytalnego (IKZE) w podatku dochodowym od osób fizycznych.



63. Wymień i omów ulgi na innowacje w podatku dochodowym od osób fizycz-
nych.



64. Czym jest ulga na prototyp w podatku dochodowym od osób fizycznych, jak 
działa i kiedy można ją stosować?



65. Czym jest ulga na robotyzację przemysłową, do kogo jest skierowana i jakie 
daje korzyści w podatku dochodowym od osób fizycznych?



66. Omów zasady odliczenia w ramach tzw. ulgi na innowacyjnych pracowników 
w podatku dochodowym od osób fizycznych.



67. Na czym polega i jakie są zasady stosowania tzw. „ulgi na ekspansję” w po-
datku dochodowym od osób fizycznych.



68. Omów zasady stosowania tzw. zerowego PIT dla seniorów. 

69. Omów ulgę w podatku dochodowym od osób fizycznych dla rodzin wycho-
wujących co najmniej czworo dzieci.



70. Omów zasady stosowania w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. 
„ulgi na powrót” przez osoby powracające z zagranicy.



71. Omów zasady stosowania w podatku dochodowym od osób fizycznych tzw. 
abolicji dla osób pracujących na czarno.



72. Omów konsekwencje finansowe dla pracodawcy związane z nielegalnym za-
trudnieniem lub nielegalną inną pracą zarobkową na gruncie podatku do-
chodowego od osób fizycznych. 



73. Omów konsekwencje podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych 
zawarcia umowy leasingu finansowego samochodów osobowych i ciężaro-
wych.



74. Przedstaw zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od budynków 
obowiązujące w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.



75. Omów obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych 
wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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76. Na czym polega i kiedy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych 
dokonuje korekty cen transferowych?



77. Podaj przykłady transakcji kontrolowanej w świetle ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych i wskaż kiedy wystąpi obowiązek sporządzenia 
dokumentacji cen transferowych.
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1. Wymień kategorie podatników podatku dochodowego od osób prawnych 
według terminologii przyjętej w ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych.



2. Czy „zakład” jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? 
Omów koncepcję opodatkowania „zakładu”.



3. Podaj pięć przykładów jednostek organizacyjnych nie posiadających osobo-
wości prawnej, które są podatnikami podatku dochodowego od osób praw-
nych.



4. Warunki konieczne do założenia podatkowej grupy kapitałowej w podatku 
dochodowym od osób prawnych.



5. Utrata statusu podatkowej grupy kapitałowej w podatku dochodowym od 
osób prawnych (przesłanki, skutki).



6. Ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób praw-
nych. Kategorie dochodu (przychodu), które uważa się za osiągane przez 
nierezydentów na terytorium Polski.



7. Definicja „spółki” oraz „spółki niebędącej osobą prawną” w podatku docho-
dowym od osób prawnych.



8. Sposób opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych do-
chodu osiąganego przez osobę prawną z tytułu udział w zyskach i stratach 
spółki niebędącej osobą prawną.



9. Opodatkowanie jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek 
organizacyjnych podatkiem dochodowym od osób prawnych.



10. Przedstaw podstawowe zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym 
od osób prawnych z uwzględnieniem podziału na źródła dochodu.



11. Wymień i opisz źródła dochodu podlegające opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych



12. Zyski kapitałowe jako źródło przychodów. 

13. Wymień i opisz 4 kategorie przychodów, które zalicza się do zysków kapi-
tałowych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.



14. Wymień 6 przykładów przychodów opodatkowanych podatkiem dochodo-
wym od osób prawnych jako dochody z udziału w zyskach osób prawnych.



15. Zasady przypisywania kosztów do źródeł przychodów, z których dochody 
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz 
źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione 
z podatku dochodowego.



16. Wymień 5 przypadków dochodów podlegających opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych według zasad szczególnych.



17. Zasady dotyczące wyboru roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy 
w podatku dochodowym od osób prawnych.



18. Jakie elementy musi zawierać ewidencja rachunkowa, do której prowadzenia 
są zobowiązani podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych.
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19. Podstawowe wymogi związane z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji 
cen transferowych w podatku dochodowym od osób prawnych (progi dla 
rodzajów transakcji, rodzaje dokumentów, które należy sporządzić, terminy).



20. Przesłanki i warunki recharakteryzacji lub pominięcia transakcji pomiędzy 
podmiotami powiązanymi.



21. Jakie podmioty są uznawane za podmioty powiązane w oparciu o przepisy 
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?



22. Wywieranie znaczącego wpływu w kontekście uznania podmiotów za powią-
zane w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.



23. Jakie przesłanki należy uwzględnić przy wyborze metody weryfikacji cen 
transferowych najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach?



24. Warunki dokonania korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości 
uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów 
– w przypadku korekt zwiększających koszty uzyskania przychodów.



25. Warunki dokonania korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości 
uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów 
– w przypadku korekt zwiększających przychody podatkowe. 



26. Warunki skorzystania z „safe harbour” dla transakcji o niskiej wartości do-
danej.



27. Warunki skorzystania z „safe harbour” dla transakcji pożyczkowych. 

28. Warunki oceny, czy transakcja kontrolowana ma charakter jednorodny. 

29. Obowiązek przygotowania informacji o cenach transferowych – podmioty 
zobowiązane, zakres elementów informacji o cenach transferowych.



30. Podaj co najmniej 4 przykłady transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi 
zwolnionych z obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.



31. Zakres oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen trans-
ferowych i podmioty zobowiązane do jego złożenia. Kto może podpisać 
oświadczenie?



32. Czy możliwe jest zażądanie przez organ podatkowy przedstawienia lokalnej 
dokumentacji cen transferowych dla transakcji niepodlegających obowiąz-
kowi dokumentacyjnemu?



33. Zasady wyboru sposobu rozliczenia różnic kursowych w podatku dochodo-
wym od osób prawnych.



34. Moment powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą 
w podatku dochodowym od osób prawnych.



35. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku objęcia 
udziałów/akcji w zamian za wkład pieniężny oraz wkład niepieniężny w innej 
postaci niż przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.



36. Zasady ustalania wartości świadczeń częściowo odpłatnych w podatku do-
chodowym od osób prawnych.



37. Wskaż przy spełnieniu jakich przesłanek podział lub łączenie spółek kapita-
łowych w podatku dochodowym od osób prawnych będzie neutralny podat-
kowo.
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38. Przedstaw skutki podziału lub łączenia spółek kapitałowych dla spółek oraz 
ich wspólników w podatku dochodowym od osób prawnych, gdy nie są 
spełnione warunki neutralności podatkowej podziału lub połączenia.



39. Przedstaw warunki jakie muszą być spełnione wedle ustawy o podatku do-
chodowym od osób prawnych, aby aport udziałów do spółki był traktowany 
jako neutralna podatkowo „wymiana udziałów”.



40. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych środków 
pieniężnych oraz środków trwałych otrzymanych z tytułu likwidacji spółki 
niebędącej osobą prawną.



41. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych środków 
pieniężnych oraz środków trwałych otrzymanych z tytułu wystąpienia 
wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną.



42. Zakres opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zwrotu 
podatku wraz z oprocentowaniem na przykładzie podatku od nieruchomości 
oraz podatku dochodowego od osób prawnych.



43. Ustalanie przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub 
świadczenia usług w podatku dochodowym od osób prawnych, gdy cena 
bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od wartości 
rynkowej.



44. Przedstaw różnicę w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w sto-
sowaniu regulacji o cenach transferowych w stosunku do regulacji dotyczą-
cej ustalania przychodu, gdy cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicz-
nych znacznie odbiega od wartości rynkowej.



45. Ustalanie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych w przy-
padku uregulowania zobowiązania w całości lub części poprzez wykonanie 
świadczenia niepieniężnego.



46. Ustalanie w podatku dochodowym od osób prawnych wartości początkowej 
nabytych odpłatnie składnik w majątkowych oraz wytworzonych we własnym 
zakresie.



47. Ustalanie w podatku dochodowym od osób prawnych wartości początkowej 
nabytych odpłatnie składników majątkowych oraz otrzymanych w wyniku 
darowizny.



48. Zasady rozliczania w czasie na podstawie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych kosztów bezpośrednio związanych z przychodami.



49. Zasady rozliczania w czasie na podstawie ustawy o podatku dochodowym 
od osób prawnych kosztów innych niż bezpośrednio związanych z przy-
chodami.



50. Wydatki na rzecz pracowników osób prawnych, uznawane za koszt uzyskania 
przychodów na przykładzie wynagrodzeń.



51. Koszty uzyskania przychodów osoby prawnej występujące w przypadku 
zbycia udziałów w spółce objętych za wkład niepieniężny.



52. Warunki uznania kosztu za koszt uzyskania przychodów u osoby prawnej 
prowadzącej działalność gospodarczą.



53. Zasady dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w podatku 
dochodowym od osób prawnych.
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54. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, 
w przypadku objęcia udziałów (akcji) w spółce w zamian za wkład niepie-
niężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.



55. Wydatki na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów 
(akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatki na nabycie tytułów 
uczestnictwa w funduszach kapitałowych jako koszt uzyskania przychodu.



56. Ograniczenia w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków związanych 
z samochodami osobowymi.



57. Regulacje dotyczące rozliczenia w podatku dochodowym od osób prawnych 
dochodu z pakietu wierzytelności. 



58. Koszty uzyskania przychodów w przypadku finansowania dłużnego (zasady 
wyłączenia z kosztów podatkowych, limity).



59. Proszę przedstawić obowiązujące w podatku dochodowym od osób prawnych 
warunki w zakresie wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów kosztów 
finansowania dłużnego.



60. Skutki w podatku dochodowym od osób prawnych w przypadku dokonania 
płatności bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek inny niż 
zawarty w wykazie podatników VAT.



61. Wskaż w jakich przypadkach nie ma zastosowania regulacja ustawy o po-
datku dochodowym od osób prawnych przewidująca wyłączenie z kosztów 
podatkowych z uwagi na dokonanie płatności na rachunek inny niż zawarty 
w wykazie podatników VAT.



62. Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów koszów usług niematerialnych 
(zasady, kategorie kosztów, limity, wyłączenia).



63. Warunki i możliwości amortyzacji wartości firmy u podatnika będącego 
osobą prawną.



64. Konsekwencje podatkowe występujące u osoby prawnej zaliczającej wy-
datki inwestycyjne bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w po-
datku dochodowym od osób prawnych.



65. Metody amortyzacji przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawych i przewidziany dla każdej z nich moment rozpoczęcia dokony-
wania odpisów amortyzacyjnych.



66. Wskaż ograniczenia w zastosowaniu w podatku dochodowym od osób prawnych 
amortyzacji metodą degresywną i jednorazową.



67. Warunki i możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych 
dla używanych i ulepszonych środków trwałych będących w posiadaniu 
osób prawnych.



68. Dodatnie i ujemne różnice kursowe w ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych.



69. Wymień 5 kategorii kosztów wymienionych art. 16 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, które ustawa definitywnie wyłącza z kosztów 
podatkowych.



70. Wymień 5 kategorii kosztów wymienionych art. 16 ust. 1 ustawy o podatku 
dochodowym od osób prawnych, w przypadku których ustawa odracza mo-
ment ich zaliczenia do kosztów podatkowych.
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71. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości 
wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego.



72. Zasady dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych 
dochodów podatników, których celem statutowym jest działalność dobro-
czynna.



73. Zasady dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych 
dochodów przeznaczonych na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszka-
niowych (podmioty zwolnione, rodzaje dochodów).



74. Zasady tzw. leasingu operacyjnego (odpisów amortyzacyjnych dokonuje 
finansujący) w podatku dochodowym od osób prawnych.



75. Zasady tzw. leasingu finansowego w podatku dochodowym od osób prawnych. 

76. Różnice pomiędzy tzw. leasingiem operacyjnym (odpisów amortyzacyjnych 
dokonuje finansujący) i finansowym w podatku dochodowym od osób 
prawnych z punktu widzenia korzystającego.



77. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych skutki podat-
kowe przeniesienia przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego 
okresu umowy tzw. leasingu operacyjnego (odpisów amortyzacyjnych doko-
nuje finansujący) i finansowego z punktu widzenia finansującego.



78. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. leasing 
operacyjny (odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący) i dzierżawę.



79. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych tzw. leasing 
finansowy i dzierżawę.



80. Zasady odliczania wykazanej w zeznaniu podatkowym straty podatkowej 
od dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.



81. Odliczenia od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób 
prawnych.



82. Zasady odliczania od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym 
od osób prawnych, kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez po-
datnika na działalność badawczo-rozwojową.



83. Wymień tytuły odliczeń od podstawy opodatkowania podatkiem dochodo-
wym od osób prawnych.



84. Odliczenie od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób 
prawnych z tytułu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła 
(podstawa prawna, zakres odliczenia).



85. Wymień wymogi pozwalające na odliczenie od podstawy opodatkowania 
podatkiem dochodowym od osób prawnych darowizny na działalność pożytku 
publicznego.



86. Stawki podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu działalności go-
spodarczej. Przesłanki zastosowania stawki obniżonej.



87. Wymień 5 różnych kategorii dochodu w podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz stawki podatku przypisane tym kategoriom dochodu.



88. Zasady zastosowania 9% stawki podatku. 
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89. Zasady opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób 
prawnych dochodu zagranicznych osób prawnych osiągniętego na terenie 
Polski.



90. Wymień 5 przykładów przychodów osiąganych przez zagraniczne osoby 
prawne na terenie Polski, które podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym 
podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz stawki podatku mające 
zastosowanie do tych przychodów.



91. Zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych 
w przypadku należności wypłacanych na rzecz zagranicznych osób prawnych 
do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym 
u wypłacającego należności łącznie kwoty 2.000.000 zł na rzecz tego samego 
podatnika.



92. Zasady poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych 
w przypadku należności wypłacanych na rzecz zagranicznych osób prawnych 
w wysokości przekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wy-
płacającego należności łącznie kwotę 2.000.000 zł na rzecz tego samego 
podatnika.



93. Zasady ustalania dochodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od 
osób prawnych z tytułu odpłatnego zbycia walut wirtualnych.



94. Zasady opodatkowania należności licencyjnych podatkiem dochodowym 
od osób prawnych.



95. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów 
z dywidend.



96. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy 
uzyskanej w Polsce przez podmiot mający siedzibę na terytorium UE lub 
EOG.



97. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dywidendy 
uzyskanej w Polsce przez podmiot mający siedzibę poza UE, EOG lub Kon-
federacją Szwajcarską,



98. Wymień kategorie dochodów (przychodów) podlegające opodatkowaniu 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych pobieranym 
u źródła według stawki 10%.



99. Wymień kategorie dochodów (przychodów) podlegające opodatkowaniu 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych pobieranym 
u źródła według stawki 20%.



100. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych zagra-
nicznych spółek kontrolowanych.



101. Zasady opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych podat-
kiem od przychodów z budynków.



102. Zwolnienie z podatku dochodowego od przychodów z budynków, przychód 
osiągany ze środka trwałego będącego budynkiem mieszkalnym oddanym 
do używania w ramach realizacji programów rządowych i samorządowych 
dotyczących budownictwa społecznego.



103. Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych budyn-
ków oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej 
umowy o podobnym charakterze (ustalanie podstawy opodatkowania, stawka).
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104. Zasady opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych kwa-
lifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, 
tzw. IP Box.



105. Ulga na działalność badawczo-rozwojową a opodatkowanie dochodu z kwali-
fikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP Box.



106. Proszę przedstawić zasady dotyczące podatku od dochodów z niezrealizo-
wanych zysków.



107. Wymień wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych 
zdarzenia, które powodują powstanie obowiązku podatkowego z tytułu nie-
zrealizowanych zysków oraz zasady ustalania podstawy opodatkowania.



108. Warunki i możliwości rozłożenia na raty podatku od niezrealizowanych zysków 
(tzw. exit tax).



109. Obowiązki spółki nieruchomościowej w przypadku sprzedaży przez niere-
zydenta udziałów w tej spółce.



110. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych przychodów 
uzyskanych przez komplementariusza i akcjonariusza z tytułu udziału 
w zyskach spółki komandytowo-akcyjnej.



111. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych opodatko-
wanie komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej.



112. Proszę porównać w podatku dochodowym od osób prawnych opodatkowa-
nie komplementariusza i komandytariusza spółki komandytowej.



113. Skutki podatkowe w spółce kapitałowej, z tytułu wniesionych do niej dopłat 
lub, której zysk przekazany został na kapitał zapasowy lub rezerwowy (skutki 
podatkowe tzw. finansowania wewnętrznego spółki).



114. Warunki skorzystania z ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych. 

115. Zasady opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. 

116. Porównanie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych 
z zasadami ogólnymi opodatkowania dochodów spółek kapitałowych.



117. Zasady zaliczania do kosztów podatkowych odpisów na wyodrębniony 
w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne.



118. Zasady opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym przewidziane 
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (zakres podmiotowy, 
podstawa opodatkowania, stawka, wyłączenia).



119. System opodatkowania spółek holdingowych (warunki zastosowania, ko-
rzyści).



120. Przedstaw jakie koszty i w jakich warunkach podlegają opodatkowaniu 
podatkiem od przerzuconych dochodów w podatku dochodowym od osób 
prawnych.
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1. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku tonażowego. 

2. Podatnik podatku tonażowego w przypadku śmierci przedsiębiorcy żeglugo-
wego.



3. Wybór opodatkowania podatkiem tonażowym. 

4. Podatek tonażowy a podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek docho-
dowy od osób prawnych.
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1. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym. 
2. Obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy. 
3. Podstawa opodatkowania w podatku akcyzowym. 
4. Właściwość organów w zakresie podatku akcyzowego i spraw dotyczących 

znaków akcyzy.


5. Deklaracje dla podatku akcyzowego i terminy płatności. 
6. Zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych znajdujących się poza pro-

cedurą zawieszenia poboru akcyzy.


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



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



9. Składy podatkowe (cel funkcjonowania, warunki udzielania i cofania zezwoleń). 
10. Rola zabezpieczenia akcyzowego w systemie poboru podatku akcyzowego 

(podmioty zobowiązane, organy przyjmujące, formy zabezpieczeń).


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



12. Przedmiot opodatkowania podatkiem akcyzowym. 
13. Podatnicy akcyzy (rodzaje podmiotów, rejestracja). 
14. Instytucje przedpłaty akcyzy i wpłat dziennych. 
15. Krajowy system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wy-

robów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.


16. Rejestracja pośredniczących podmiotów tytoniowych, pośredniczących pod-
miotów węglowych i pośredniczących podmiotów gazowych w świetle regu-
lacji podatku akcyzowego.



17. Opodatkowanie suszu tytoniowego (przedmiot opodatkowania). 
18. Instytucja zarejestrowanego odbiorcy i zarejestrowanego wysyłającego w po-

datku akcyzowym, zakres procedur jakie mają prawo stosować.


19. Zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego 
(rodzaje zezwoleń i ich cel).



20. Wiążąca informacja akcyzowa (WIA) (forma, cel, tryb, termin wydania WIA, 
utrata ważności WIA).



21. Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych, podmioty 
których dotyczy obowiązek rejestracji w CRPA i wyłączenia z tego obowiązku 
oraz procedura rejestracji.



22. Zwrot akcyzy od samochodów osobowych przy eksporcie (przesłanki zwrotu 
i procedura zwrotu).



23. Obowiązki podatnika podatku akcyzowego związane z nabyciem wewnątrz-
wspólnotowym samochodu osobowego (rodzaje obowiązków i terminy ich 
wykonania).



24. Zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego przywożonego do kraju z innego 
państwa członkowskiego w związku ze zmianą miejsca pobytu.
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PODATEK OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALINⅣg
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1. Deklaracje podatkowe i terminy płatności w podatku od wydobycia niektórych 
kopalin.



2. Przedmiot opodatkowania w podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

3. Obowiązek podatkowy w podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

4. Forma i sposób wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania prze-
pisów prawa podatkowego w zakresie wydobycia niektórych kopalin.



5. Rodzaje ewidencji prowadzonych przez podatników podatku od wydobycia 
niektórych kopalin.



6. Podstawa opodatkowania podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

7. Zwolnienia i wyłączenia z opodatkowania podatkiem od wydobycia niektórych 
kopalin.



8. Właściwość organów podatkowych w zakresie podatku od wydobycia nie-
których kopalin.



9. Definicja podatnika podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

10. Obowiązek dokonywania i ewidencjonowania pomiarów w podatku od wy-
dobycia niektórych kopalin.



11. Wpływ obwieszczeń ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
na sposób obliczenia wysokości podatku od wydobycia niektórych kopalin.



12. Stawki w podatku od wydobycia niektórych kopalin. 

13. Odliczenia w podatku od wydobycia niektórych kopalin. 
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PODATEK OD GIERⅣh
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1. Podstawa opodatkowania podatkiem od gier. Podstawa opodatkowania 
podatkiem od gier.



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

3. Tryb zapłaty podatku od gier. 

4. Opodatkowanie podatkiem od gier pokera rozgrywanego w formie turnieju 
gry w pokera.



5. Obowiązki w zakresie podatku od gier podmiotów urządzających loterie 
fantowe.



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



7. Stawki podatku od gier. 

8. Obowiązek podatkowy w podatku od gier. 

9. Podatnik w podatku od gier. 
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PODATEK OD NIEKTÓRYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCHⅣi
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1. Podatnicy podatku od niektórych instytucji finansowych. 

2. Podstawa opodatkowania w podatku od niektórych instytucji finansowych. 

3. Obowiązki podatników podatku od niektórych instytucji finansowych. 

4. Zwolnienia w podatku od niektórych instytucji finansowych. 
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PODATKI I OPŁATY SAMORZĄDOWEⅣj
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1. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków lub ich części za-
jętych na prowadzenie działalności gospodarczej.



2. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej.



3. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budowli. 

4. Obowiązki osoby prawnej w podatku od nieruchomości. 

5. Zasady ustalania podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości 
w przypadku budowli lub ich części.



6. Zasady ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku 
od nieruchomości.



7. Obowiązki osoby fizycznej w podatku od nieruchomości. 

8. Podatnik podatku od nieruchomości w przypadku posiadania samoistnego 
oraz współwłasności.



9. Obowiązki spoczywające na podatniku podatku od nieruchomości w przy-
padku zdarzeń mających wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem 
od nieruchomości w ciągu roku.



10. Wymień podmioty, na których może ciążyć obowiązek podatkowy w po-
datku od środków transportowych.



11. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych w świetle 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.



12. Obowiązki spoczywające na podatnikach podatku od środków transporto-
wych.



13. Opisz zasady dotyczące płatności podatku od środków transportowych. 

14. Opisz zasady zwrotu podatku od środków transportowych. 

15. Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych. 

16. Omów zasady stosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. 

17. Przedstaw zasady obliczenia podatku leśnego od 1 ha za rok podatkowy, (w tym 
obliczenie stawki, kompetencje rady gminy w tym zakresie).



18. Przedstaw zasady składania informacji i deklaracji w podatku rolnym i le-
śnym.



19. Przedstaw zakres podmiotowy podatku rolnego. 

20. Omów kompetencje rady gminy w podatku leśnym. 

21. Proszę wymienić wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające podatkowi 
od czynności cywilnoprawnych przenoszące własność i omówić zasady 
opodatkowania jednej z nich (moment powstania obowiązku podatkowego, 
podstawa opodatkowania, stawka podatku, przykładowe zwolnienia).



22. Proszę wymienić wszystkie czynności cywilnoprawne podlegające podatkowi 
od czynności cywilnoprawnych nieprzenoszące własności i omówić zasady 
opodatkowania jednej z nich (moment powstania obowiązku podatkowego, 
podstawa opodatkowania, stawka podatku, przykładowe zwolnienia).
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23. Co poza czynnościami cywilnoprawnymi podlega opodatkowaniu podatkiem 
od czynności cywilnoprawnych, proszę wskazać przykłady?



24. Proszę omówić, jakie znaczenie dla opodatkowania czynności cywilnoprawnej 
podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma miejsce położenia rzeczy lub 
prawa majątkowego będącego przedmiotem czynności.



25. Proszę omówić zasady opodatkowania umów spółek kapitałowych podat-
kiem od czynności cywilnoprawnych.



26. Proszę omówić skutki zwolnienia z podatku od towarów i usług jednej ze stron 
czynności cywilnoprawnej dla jej opodatkowania podatkiem od czynności 
cywilnoprawnych.



27. Proszę omówić na przykładach co stanowi podstawę opodatkowania podat-
kiem od czynności cywilnoprawnych przy umowie zamiany i przy umowie 
darowizny.



28. Proszę omówić przypadki, w których obowiązek podatkowy w podatku od 
czynności cywilnoprawnych powstaje w innym momencie, niż z chwilą doko-
nania czynności cywilnoprawnej.



29. Wartość rynkowa przedmiotu czynności cywilnoprawnej jako podstawa 
opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych – proszę omówić 
zasady jej ustalania (w jakich sytuacjach i w jaki sposób jej określenia doko-
nuje organ podatkowy).



30. Proszę wymienić wszystkie obowiązujące stawki podatku od czynności cywil-
noprawnych i podać przykłady czynności, do których mają zastosowanie.



31. Proszę omówić przypadki, w których obowiązek zapłaty podatku od czyn-
ności cywilnoprawnych jest solidarny i na czym polega solidarna odpowie-
dzialność za zapłatę tego podatku.



32. Proszę omówić zasady stosowania zwolnienia od podatku od czynności 
cywilnoprawnych umowy pożyczki zawartej między członkami najbliższej 
rodziny (limit pożyczki, krąg uprawnionych, warunki zwolnienia, skutki 
niespełnienia warunków).



33. Proszę omówić zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 
nabycia spadku przez obywatela państwa Unii Europejskiej (do jakich 
przypadków stosuje się ustawę o podatku od spadków i darowizn, zakres 
stosowania zwolnień).



34. Proszę omówić zasady opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn 
nabycia w drodze dziedziczenia gospodarstwa rolnego.



35. Proszę omówić zasady stosowania całkowitego zwolnienia od podatku od 
spadków i darowizn pieniężnych przekazywanych na rzecz członków naj-
bliższej rodziny (zakres podmiotowy zwolnienia, limity kwotowe, warunki 
formalne, warunki w przypadku darowizn dokonanych w formie aktu nota-
rialnego, skutki niespełnienia warunków).



36. Proszę omówić na przykładzie znaczenie dla opodatkowania podatkiem od 
spadków i darowizn nabycia pod warunkiem zawieszającym (co to jest waru-
nek zawieszający, moment powstania obowiązku podatkowego, dodatkowe 
uprawnienia organu podatkowego wynikające z ustawy).
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37. Proszę omówić na przykładzie znaczenie dla opodatkowania podatkiem od 
spadków i darowizn nabycia pod warunkiem rozwiązującym. Co to jest wa-
runek rozwiązujący, moment powstania obowiązku podatkowego, skutek 
spełnienia się warunku.



38. Proszę omówić czym jest czysta wartość stanowiąca podstawę opodatkowania 
podatkiem od spadków i darowizn i wymienić po 3 przykłady długów i cię-
żarów potrącanych przy ustalaniu podstawy opodatkowania w przypadku 
dziedziczenia.



39. Proszę omówić na przykładach przypadki powstania obowiązku podatko-
wego w podatku od spadków i darowizn w sytuacji niezgłoszenia nabycia 
do opodatkowania.



40. Proszę omówić procedurę ustalania wartości rynkowej nieruchomości nabytej 
w spadku, jeżeli podatnik tej wartości nie określił w zeznaniu podatkowym.



41. Proszę omówić zakres podmiotowy i przedmiotowy ulgi w podatku od spad-
ków i darowizn polegającej na niewliczaniu do podstawy opodatkowania 
wartości 110 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.



42. Proszę omówić warunki stosowania ulgi w podatku od spadków i darowizn 
polegającej na niewliczaniu do podstawy opodatkowania wartości 110 m2 
powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego.



43. Czterech mocodawców udzieliło dwóm doradcom podatkowym pełnomoc-
nictwa na jednym dokumencie do łącznego reprezentowania ich przed Dyrek-
torem Izby Administracji Skarbowej w postępowaniach odwoławczych do-
tyczących trzech decyzji organu pierwszej instancji w przedmiocie: podatku 
od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku 
akcyzowego. Wskaż i uzasadnij w jakiej wysokości wystąpi łączne obciążenie 
z tytułu opłaty skarbowej przy założeniu, że umocowani doradcy podatkowi 
będą reprezentować wszystkich mocodawców we wszystkich sprawach obję-
tych pełnomocnictwem.



44. Omów zasady zapłaty i dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej od zło-
żenia dokumentu pełnomocnictwa.



45. Omów w jakich sytuacjach i w jaki sposób następuje zwrot opłaty skarbowej. 

46. Wskaż podmiot, przedmiot i zasady powstania obowiązku podatkowego 
opłaty skarbowej.



47. Przedstaw właściwość organów podatkowych w sprawach opłaty skarbowej 
oraz zasady przekazywania zbiorczej informacji o przypadkach nieuiszczenia 
należnej opłaty skarbowej.



48. Wójt gminy zarządził ryczałtowy pobór opłaty targowej za cały miesiąc płatny 
z góry do 7 dnia miesiąca. Oceń możliwość wprowadzenia takiej opłaty przez 
ten organ przedstawiając zasady ustalania i poboru opłaty targowej.



49. Omów zakres opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, w szczególności kryteria 
jakie muszą spełniać miejscowości aby pobierać te opłaty, wymień podmioty 
nimi obciążone oraz zwolnienia od opłat.



50. Omów zasady wprowadzania, poboru oraz zwolnień z opłaty od posiadania 
psów.
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51. Wymień i omów kompetencje rady gminy w zakresie opłat określonych w usta-
wie o podatkach i opłatach lokalnych.



52. Omów zakres podmiotowy i przedmiotowy opłaty targowej oraz definicję 
targowiska.



53. Podatnicy podatku od nieruchomości. 

54. Wymień zakres ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ogólna charak-
terystyka jednego podatku albo opłaty.



55. Proszę omówić jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku złożenia 
przez osobę fizyczną wniosku o zwrot nienależnie wpłaconego podatku, 
przyjmując następujące założenia: osoba fizyczna od 2012 roku deklarowała 
w informacji na podatek od nieruchomości 500 m2 gruntu, podczas gdy 
z ewidencji gruntów i budynków wynika, że od grudnia 2011 roku posiada 
400 m2, wydając decyzję organ podatkowy nie znał treści ewidencji.



56. Proszę omówić jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku złożenia 
przez osobę fizyczną wniosku o zwrot nienależnie wpłaconego podatku, 
przyjmując następujące założenia: osoba fizyczna od 3 lat deklarowała 
w informacji na podatek od nieruchomości 500 m2 gruntu, podczas gdy 
z ewidencji gruntów i budynków wynika, że od grudnia 2011 roku posiada 
400 m2, wydając decyzję organ podatkowy nie znał treści ewidencji.



57. Stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości. 

58. Zarządzenie przez gminę poboru podatku w drodze inkasa na części tery-
torium gmin.



59. Obowiązki po stronie organu podatkowego i podatnika podatku od nieru-
chomości w przypadku zmiany formy organizacyjnej przedsiębiorstwa 
z osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą na spółkę z o. o. w trakcie 
roku.



60. Obowiązki organu podatkowego, w przypadku niezłożenia przez podatnika, 
deklaracji lub informacji o nieruchomościach.



61. Wykazanie przez osobę fizyczną danych niezgodnych z faktycznym stanem 
rzeczy w podatku od nieruchomości. Ustalenie przez organ wyższego niż 
należne zobowiązania podatkowego.



62. Obowiązki osoby prawnej jako podatnika podatku od nieruchomości. 

63. Deklarowanie przez spółkę z o. o. podatku od nieruchomości wyższego, niż 
wynika to ze stanu faktycznego i prawnego podatnika. Wskaż sytuacje oraz 
przykład oraz omów jakie kroki może podjąć Spółka.



64. Deklarowanie przez spółkę z o.o. podatku od nieruchomości niższego, niż 
wynika to ze stanu faktycznego i prawnego podatnika. Wskaż sytuacje oraz 
przykład oraz omów tryby jakie może zastosować organ podatkowy. 



65. Zwrot nadpłaty w podatku od nieruchomości. 

66. Niezłożenie przez podatnika informacji w sprawie podatku od nierucho-
mości.



67. Zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej a podatek od nieru-
chomości.
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68. Spółka jawna a podatek od nieruchomości. 

69. Ustalenie wysokości podatków i opłat lokalnych. Nie uchwalenie przez radę 
gminy stawki na podatku lub opłat lokalnych.



70. Opodatkowanie gruntów niesklasyfikowanych w podatku rolnym. 

71. Opodatkowanie gruntów gospodarstwa rolnego (V, VI klasa) zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej. Proszę wymienić 2 przykłady.



72. Przyjmując, że właściciel niezabudowanej działki rolnej wydzierżawił grunt 
sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne opera-
torowi telefonii komórkowej (Spółka z o.o.) omów opodatkowanie użytków 
rolnych zajętych na budowę wieży telekomunikacyjnej, wskaż rodzaj po-
datku, moment powstania obowiązku podatkowego oraz podatnika w niniej-
szym stanie faktycznym.



73. Opodatkowanie gruntów rolnych i budynku będących w posiadaniu spółki 
cywilnej.



74. Wymiar podatków lokalnych w jednej decyzji. 



Ⅴa
PO

ST
ĘP

O
W

A
N

IE
 P

R
ZE

D
  

O
R

G
A

N
A

M
I A

D
M

IN
IS

TR
AC

JI
 P

U
BL

IC
ZN

E
J 

 I 
SĄ

D
A

M
I A

D
M

IN
IS

TR
AC

YJ
N

Y
M

I

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

171 172 173 174 175 176 177



60

POSTĘPOWANIE PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 
I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMIⅤa

www.podatkowaoficyna.pl

1. Wskaż sposoby liczenia terminów na podstawie Ordynacji podatkowej 
i przedstaw warunki uznania pisma za złożone w terminie.



2. Wymień i krótko omów zasady ogólne postępowania podatkowego. 
3. Omów następujące zasady ogólne postępowania podatkowego: zasadę prawo-

rządności, zasadę prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie, 
zasadę informowania strony oraz zasadę ograniczonej jawności postępo-
wania podatkowego. Podaj przykłady ich naruszenia.



4. Omów następujące zasady ogólne postępowania podatkowego: zasadę prawdy 
obiektywnej, zasadę przekonywania oraz zasadę szybkości i prostoty postę-
powania. Podaj przykłady ich naruszenia.



5. Omów następujące zasady ogólne postępowania podatkowego: zasadę czyn-
nego udziału strony, zasadę pisemności postępowania, zasadę dwuinstan-
cyjności oraz zasadę trwałości decyzji ostatecznych. Podaj przykłady ich 
naruszenia.



6. Przedstaw przesłanki i tryb wyłączenia pracownika organu podatkowego 
na gruncie Ordynacji podatkowej.



7. Przedstaw przesłanki i tryb wyłączenia organu podatkowego na gruncie 
Ordynacji podatkowej.



8. Pojęcie strony postępowania podatkowego. 
9. Omów zasady udziału organizacji społecznej w postępowaniu podatkowym. 
10. Omów instytucję pełnomocnika w postępowaniu podatkowym – rodzaje 

pełnomocnictwa, zasady ustanowienia, zakres działania.


11. Porównaj instytucje pełnomocnictwa ogólnego i szczególnego na gruncie 
przepisów Ordynacji podatkowej.



12. Omów instytucję tymczasowego pełnomocnika szczególnego. 
13. Doradca podatkowy jako pełnomocnik zawodowy na gruncie przepisów 

postępowania podatkowego – szczególne prawa i obowiązki.


14. Przedstaw terminy załatwiania spraw w Ordynacji podatkowej. 
15. Omów instytucję ponaglenia na niezałatwienie sprawy podatkowej w termi-

nie oraz odpowiedzialność pracownika organu podatkowego z tego tytułu.


16. Omów aspekty doręczania pism organu podatkowego drogą elektroniczną, 
w postępowaniu podatkowym.



17. Omów sposoby doręczeń pism przez organ podatkowy na gruncie postępo-
wania podatkowego.



18. Przedstaw zasady doręczania pism osobom fizycznym w Ordynacji podat-
kowej.



19. Przedstaw zasady doręczania pism osobom prawnym w Ordynacji podat-
kowej.



20. Jakie są skutki odmowy przyjęcia pisma w Ordynacji podatkowej. 
21. Omów skutki prawne doręczania pism stronie postępowania podatkowego 

z pominięciem ustanowionego pełnomocnika.


22. Omów zagadnienie wezwania – formy, sposoby zastosowania się do we-
zwania, ograniczenia w wezwaniu do osobistego stawiennictwa w Ordynacji 
podatkowej.



23. Omów zasady i możliwości przywrócenia terminu w Ordynacji podatkowej. 
24. Omów zagadnienie wszczęcia postępowania podatkowego – data wszczęcia, 

forma, wyjątki od wydawania postanowień.
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25. Przedstaw zawartość podania i tryb usuwania jego braków w Ordynacji po-
datkowej.



26. Omów zasady sporządzania protokołu w Ordynacji podatkowej. Zaprezentuj 
różnicę między protokołem a adnotacją.



27. Zasady udostępniania stronie akt sprawy podatkowej. 
28. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym. 
29. Definicja dowodu oraz katalog środków dowodowych w postępowaniu po-

datkowym


30. Zasady i tryb występowania przez organ podatkowy o informacje do banków 
i instytucji finansowych.



31. Omów zasadę swobodnej oceny dowodów przez organ podatkowy i podaj 
przykłady jej naruszenia.



32. Księgi podatkowe – reguły oceny mocy dowodowej. 
33. Zakaz przesłuchania w charakterze świadka w Ordynacji podatkowej. 
34. Zasady przeprowadzania dowodu z opinii biegłego. Zasady przeprowadzania 

dowodu z oględzin w Ordynacji podatkowej.


35. Badanie w postępowaniu podatkowym oświadczeń woli stron czynności 
prawnych – powództwo o ustalenie.



36. Rozprawa w postępowaniu podatkowym. 
37. Zawieszenie postępowania podatkowego. 
38. Elementy niezbędne decyzji w świetle przepisów Ordynacji podatkowej 
39. Uzupełnienie braków decyzji podatkowej, sprostowanie oraz wyjaśnienie 

decyzji podatkowej.


40. Elementy niezbędne postanowienia w świetle przepisów Ordynacji podat-
kowej.



41. Różnice między decyzją a postanowieniem na gruncie przepisów Ordynacji 
podatkowej.



42. Odwołania i zażalenia w Ordynacji podatkowej – tryb wnoszenia, termin, 
treść odwołania i zażalenia.



43. Wykonalność decyzji ostatecznych i nieostatecznych w świetle przepisów 
Ordynacji podatkowej.



44. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji podatkowej. 
45. Wstrzymanie wykonania decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej. 
46. Rodzaje rozstrzygnięć organu odwoławczego w świetle przepisów Ordynacji 

podatkowej.


47. Tryby nadzwyczajne wzruszenia decyzji ostatecznej w Ordynacji podatko-
wej – zakres stosowania i różnice między nimi.



48. Przesłanki uzasadniające wznowienie postępowania podatkowego. 
49. Rodzaje rozstrzygnięć organu podatkowego po przeprowadzeniu postępo-

wania wszczętego w wyniku wznowienia.


50. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej w Ordynacji po-
datkowej.



51. Tryb uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej w Ordynacji podatkowej. 
52. Wygaśnięcie decyzji podatkowej. 
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53. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji 
podatkowej na gruncie Ordynacji podatkowej.



54. Kary porządkowe w postępowaniu podatkowym. 
55. Koszty postępowania podatkowego – rodzaje kosztów, tryb zwrotu, koszty 

obciążające stronę.


56. Zagadnienia związane z imiennym upoważnieniem do przeprowadzenia 
kontroli podatkowej.



57. Procedury wszczęcia kontroli podatkowej. 
58. Zasady przeprowadzania niektórych dowodów w toku kontroli podatkowej. 
59. Miejsca przeprowadzania czynności kontrolnych w toku kontroli podatkowej. 
60. Uprawnienia kontrolujących w toku kontroli podatkowej. 
61. Obowiązki kontrolowanego w toku kontroli podatkowej. 
62. Zasady dokumentowania przebiegu kontroli podatkowej. 
63. Procedury związane z zakończeniem kontroli podatkowej. 
64. Zasady wstępu kontrolujących na teren, do budynku lub lokalu mieszkal-

nego kontrolowanego.


65. Formy pełnomocnictwa w kontroli podatkowej. 
66. Zawieszenie kontroli podatkowej. 
67. Ponowne podjęcie kontroli podatkowej. 
68. Kontrola podatkowa w zakresie podatkowej grupy kapitałowej (funkcjono-

wanie, utrata statusu podatnika przez grupę, rozwiązanie spółki wchodzącej 
w skład grupy, organ właściwy do przeprowadzenia kontroli).



69. Wydawanie zaświadczeń przez organy podatkowe – forma, termin, prze-
słanki uprawniające do wystąpienia o zaświadczenie.



70. Zaświadczenia wydawane przez organy podatkowe na wniosek osób innych 
niż podatnik.



71. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowej. 
72. Zakres przedmiotowy i tryb wykonywania kontroli celno-skarbowej jako 

kontroli stałej.


73. Miejsca wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-
-skarbowej.



74. Organy uprawnione do wykonywania oraz koordynowania kontroli celno-
-skarbowej.



75. Wszczęcie kontroli celno-skarbowej. 
76. Elementy upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej 

oraz jego zastosowanie.


77. Terminy dotyczące zakończenia kontroli celno-skarbowej oraz skutki jej 
niezakończenia we właściwym terminie.



78. Uprawnienia przysługujące kontrolującym w ramach kontroli celno-skar-
bowej.



79. Zasady dotyczące wstępu kontrolujących na teren kontrolowanego oraz osób 
trzecich i poruszania się po tych terenach w ramach kontroli celno-skar-
bowej.



80. Stosowanie procedury zamknięć urzędowych w ramach kontroli celno-
-skarbowej.
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81. Stosowanie procedury konwoju towarów w ramach kontroli celno-skarbowej. 
82. Stosowanie procedury strzeżenia towarów w ramach kontroli celno-skar-

bowej.


83. Stosowanie procedury zatrzymania środków przewozowych w ramach 
kontroli celno-skarbowej.



84. Stosowanie procedury kontroli przesyłek pocztowych w ramach kontroli 
celno-skarbowej.



85. Stosowanie procedury przeszukania osób oraz lokali i innych pomieszczeń 
w ramach kontroli celno-skarbowej.



86. Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego oraz należności celnych na 
majątku kontrolowanego w ramach kontroli celno-skarbowej.



87. Dokumentowanie czynności kontrolnych w ramach kontroli celno-skarbowej. 
88. Sposoby zakończenia kontroli celno-skarbowej i ich skutki prawne dla kon-

trolowanego.


89. Uprawnienia do składania korekty deklaracji w zakresie objętym kontrolą 
celno-skarbową.



90. Warunki i tryb przekształcenia się kontroli celno-skarbowej w postępowa-
nie podatkowe.



91. Uregulowania dotyczące postępowania podatkowego prowadzonego w wy-
niku przekształcenia się kontroli celno-skarbowej, zawarte w ustawie o Krajo-
wej Administracji Skarbowej.



92. Zadania sądów administracyjnych i zakres ich właściwości. 
93. Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego. 
94. Wyłączenie sędziego sądu administracyjnego od rozpoznawania sprawy – 

przesłanki, zasady i tryb wyłączenia.


95. Zasady ustanawiania pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministra-
cyjnym i zakres jego działania.



96. Termin, tryb wnoszenia oraz elementy skargi do sądu administracyjnego. 
97. Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego w indywi-

dualnej sprawie – wymogi formalne, tryb rozpatrzenia.


98. Przesłanki i tryb odrzucenia skargi przez sąd administracyjny. 
99. Umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb. 

100. Zasady i tryb wstrzymania wykonania decyzji lub postanowienia, na które 
wniesiono skargę do sądu administracyjnego.



101. Postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądem administracyjnym – 
cele i przesłanki podjęcia.



102. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb. 
103. Uzasadnienie wyroku – terminy i zasady sporządzania. 
104. Uwzględnienie skargi do sądu administracyjnego – przesłanki, treść orze-

czenia i jego skutki.


105. „Merytoryczne orzeczenie” sądu administracyjnego – przesłanki, zakres 
związania organu administracji, środki zaskarżenia.



106. Skarga do sądu administracyjnego na bezczynność organu lub przewlekłe 
prowadzenie postępowania – przesłanki, treść orzeczenia, skutki uwzględ-
nienia skargi.



107. Prawomocność orzeczeń sądu administracyjnego. 
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108. Skarga kasacyjna – przesłanki, termin i tryb wnoszenia, podmioty legity-
mowane.



109. Zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego – przesłanki wnoszenia, 
wymogi formalne, termin wniesienia.



110. Koszty postępowania sądowoadministracyjnego – elementy składające się 
na koszty, zasady ich zwrotu i obciążenia stron i organu.



111. Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym – przesłanki 
udzielenia i zakres, tryb zaskarżenia zarządzeń i postanowień w zakresie 
prawa pomocy, podmioty legitymowane.



112. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb. 
113. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia 

sądowoadministracyjnego – przesłanki i tryb.


114. Wskaż kategorie podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu 
w świetle ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.



115. Omów tryb nadawania Numeru Identyfikacji Podatkowej. 
116. Rejestracja podatnika podatku od towarów i usług. 
117. Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie aktualizacji danych na gruncie ustawy 

o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.


118. Wskaż w jakich sytuacjach i komu podatnik ma obowiązek podawania 
identyfikatora podatkowego.



119. Co to jest Krajowa Ewidencja Podatników, kto ją prowadzi, skąd pochodzą 
i do jakich celów wykorzystywane są zawarte w niej informacje.



120. Wymień podmioty, którym na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i iden-
tyfikacji podatników i płatników udostępnia się dane objęte tajemnicą 
skarbową.



121. Przesłuchanie kontrolowanego lub świadka na odległość. 
122. Uprawnienia Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w odniesieniu do kon-

trahentów kontrolowanego. Pojęcie kontrahenta kontrolowanego.


123. Akta kontroli celno-skarbowej. 
124. Okoliczności i tryb podjęcia zakończonej kontroli celno-skarbowej. 
125. Zakaz reformationis in peius w postępowaniu administracyjnym i sądowo-

administracyjnym.


126. Decyzja a postanowienie w postępowaniu administracyjnym. 
127. Skarga na bezczynność i jej skutki. 
128. Wadliwość decyzji administracyjnej. 
129. Przedmiot i podstawy skargi kasacyjnej. 
130. Kompetencja ogólna i szczególna organu w postępowaniu administracyjnym. 
131. Pierwszeństwo obrony na drodze postępowania administracyjnego jako 

przesłanka dopuszczalności skargi.


132. Nieważność decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym. 
133. Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego na gruncie ustawy – 

Kodeks postępowania administracyjnego.


134. Uprawnienia samokontroli organu administracji publicznej w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym.



135. Strony postępowania sądowoadministracyjnego. 
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136. Wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego. 
137. Gwarancje skuteczności orzeczeń sądów administracyjnych. 
138. Przesłanki dopuszczalności skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-

nego.


139. Dopuszczalność skargi kasacyjnej do NSA. 
140. Omów zagadnienie rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony w Kodeksie 

postępowania administracyjnego


141. Omów zasadę informowania stron i jej związek z zasadą czynnego udziału 
strony w postępowaniu w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego.



142. Zaprezentuj zasadę polubownego załatwiania spraw według Kodeksu po-
stępowania administracyjnego: kogo dotyczy i jak się stosuje.



143. Zasada umożliwiania dokonywania oceny działania urzędów kierowanych 
przez organy administracji publicznej w przepisach Kodeksu postępowania 
administracyjnego a prawo do składania skarg i wniosków.



144. Pełnomocnik procesowy i pełnomocnictwo w przepisach Kodeksu postę-
powania administracyjnego.



145. Omów instytucję ponaglenia w Kodeksie postępowania administracyjnego: 
prawo do wniesienia, procedura rozpatrzenia.



146. Warunki doręczania pism drogą elektroniczną, w tym  na  elektroniczną  skrzynkę  
podawczą  w  przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.



147. Odbiorcy pism i miejsce ich doręczenia w przepisach Kodeksu postępowania 
administracyjnego.



148. Doręczenie zastępcze a fikcja doręczenia w przepisach Kodeksu postępo-
wania administracyjnego.



149. Instytucja zawiadomienie poprzez publiczne obwieszczenie w przepisach 
Kodeksu postępowania administracyjnego.



150. Omów przesłanki, cel i wskaż uczestników mediacji w Kodeksie postępo-
wania administracyjnego i jej stosowanie.



151. Omów procedurę mediacji w Kodeksie postępowania administracyjnego 
i jej stosowanie.



152. Kto może być mediatorem według Kodeksu postępowania administracyj-
nego i jakie ma uprawnienia, jego wynagrodzenie.



153. Omów pojęcie decyzji w Kodeksie postepowania administracyjnego, wymień 
jej elementy składowe i omów zagadnienie uzasadnienia.



154. Wskaż formę i elementy składowe ugody według Kodeksu postępowania 
administracyjnego.



155. Omów milczące załatwienie sprawy w Kodeksie postępowania administra-
cyjnego - uznanie sprawy za załatwioną milcząco i jego termin.



156. Omów prawo do odwołania w Kodeksie postępowania administracyjnego, 
wymogi formalne, terminy.



157. Omów procedurę odwołania i jej wpływ na wykonanie decyzji w Kodeksie 
postępowania administracyjnego.



158. Kiedy i na czyj wniosek prowadzi się postępowanie wyjaśniające według 
Kodeksu postępowania administracyjnego.



159. Omów instytucję zażalenia w Kodeksie postępowania administracyjnego. 
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160. Omów instytucje postępowania uproszczonego w Kodeksie postępowania 
administracyjnego.



161. Omów formy i podstawy do odstąpienia od nałożenia administracyjnej 
kary pieniężnej według Kodeksu postępowania administracyjnego.



162. Omów instytucję przedawnienia nałożenia administracyjnej kary pieniężnej 
według Kodeksu postępowania administracyjnego.



163. Omów ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej według Kodeksu 
postepowania administracyjnego.



164. Wskaż zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego i omów 3 
z nich.



165. Omów właściwość rzeczową i miejscową organów administracji publicznej 
na tle sporów w tym zakresie.



166. Omów zagadnienie wyznaczenia pracownika lub organu do załatwienia. 
167. Omów przedmiot wniosku, tryb składania, jak i sposób i termin jego zała-

twienia według Kodeksu postępowania administracyjnego.


168. Omów zasady europejskiej współpracy administracyjnej opisane w Kodeksie 
postępowania administracyjnego.



169. Porównanie zasad składania odwołania na gruncie ustawy Kodeks postę-
powania administracyjnego i ustawy Ordynacja podatkowa.



170. Porównanie dowodów na gruncie ustawy Kodeksu postepowania admini-
stracyjnego i ustawy Ordynacja podatkowa.



171. Ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym. 
172. Porównaj procedurę wszczęcia kontroli podatkowej i kontroli celno-skar-

bowej dotyczącej przestrzegania przepisów prawa podatkowego.


173. Porównaj formę zakończenia kontroli podatkowej i kontroli celno-skarbowej 
dotyczącej przestrzegania przepisów prawa podatkowego.



174. Kontrola kontrahentów kontrolowanego w ustawie Ordynacja podatkowa. 
175. Kontrola kontrahentów kontrolowanego w toku kontroli celno-skarbowej. 
176. Porównaj kontrolę kontrahentów kontrolowanego prowadzoną na podstawie 

ustawy Ordynacja podatkowa  i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.


177. Omów rodzaje rozstrzygnięć Naczelnego Sądu Administracyjnego po 
wniesieniu skargi kasacyjnej oraz przesłanki ich wydania.
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1. Zasady ogólne egzekucji administracyjnej. 

2. Zakres stosowania przepisów KPA w egzekucji administracyjnej. 

3. Prawa i obowiązki wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji.



4. Zarzuty w sprawie egzekucji administracyjnej jako środek zaskarżenia – 
przesłanki i tryb ich rozpatrywania.



5. Zasady naliczania i dochodzenia kosztów egzekucyjnych. 

6. Egzekucja z nieruchomości – zajęcie, etapy tej egzekucji. 

7. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego jako środek ochrony 
prawnej.



8. Egzekucja z ruchomości – zajęcie, formy sprzedaży. 

9. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. 

10. Kontrola dłużnika zajętej wierzytelności – tryb postępowania organu egze-
kucyjnego w przypadku uchylania się od przekazania zajętej wierzytelności 
temu organowi.



11. Wszczęcie postępowania zabezpieczającego przez organ egzekucyjny – 
przesłanki i moment wszczęcia tego postępowania.



12. Odpowiedzialność odszkodowawcza zobowiązanego, dłużnika zajętej wierzy-
telności, wierzyciela i organu egzekucyjnego w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.



13. Środki egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

14. Sposoby zakończenia postępowania egzekucyjnego w administracji. 

15. Kiedy wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania 
środków egzekucyjnych? Warunki odstąpienia wierzyciela od tych czynności.



16. Zasady stosowania upomnienia przed wszczęciem postępowania egzeku-
cyjnego i konsekwencje braku jego doręczenia, jeżeli jest ono wymagane.



17. Administracyjne organy egzekucyjne i ich uprawnienia do stosowania 
środków egzekucyjnych w egzekucji należności pieniężnych.



18. Właściwość miejscowa organów egzekucyjnych w egzekucji administra-
cyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym.



19. Tytuł wykonawczy i skutki niespełnienia ustawowych wymogów w zakresie 
jego sporządzenia.



20. Uprawnienia organu rekwizycyjnego w postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.



21. Obowiązek odstąpienia organu egzekucyjnego i egzekutora od czynności 
egzekucyjnych.



22. Przesłanki zawieszenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 
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23. Zbieg egzekucji do tej samej rzeczy albo prawa majątkowego. Obowiązki 
zobowiązanego oraz dłużnika zajętej wierzytelności.



24. Przesłanki umorzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 

25. Rejestr Należności Publicznoprawnych – zakres danych gromadzonych 
i ujawnianych w rejestrze.



26. Zasady wpisu i wykreślenia w Rejestrze Należności Publicznoprawnych. 

27. Sprzeciw w sprawie wpisu do Rejestru Należności Publicznoprawnych. 

28. Czynności wierzyciela zmierzające do wszczęcia egzekucji administracyjnej. 

29. Obowiązki wierzyciela związane z ponoszeniem kosztów egzekucyjnych. 

30. Zasada stosowania środka najmniej uciążliwego dla zobowiązanego. 

31. Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. 

32. Środki zabezpieczenia w administracyjnym postępowaniu zabezpiecza-
jącym.



33. Rozstrzygnięcia podejmowane przez wierzyciela w sprawach dotyczących 
postępowania egzekucyjnego.



34. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wszczęcie egzekucji administra-
cyjnej.



35. Sprzeciw w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym zobowiązanego 
i jego małżonka za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej 
w terminie jako środek ochrony prawnej małżonka zobowiązanego – komu 
przysługuje i zasady jego rozpatrywania.



36. Sprzeciw w sprawie odpowiedzialności rzeczą lub prawem majątkowym 
obciążonych zastawem skarbowym lub hipoteką przymusową w przy-
padku przeniesienia prawa własności tej rzeczy lub prawa majątkowego 
na podmiot niebędący zobowiązanym – komu przysługuje i zasady jego 
rozpatrywania.



37. Egzekucja z pieniędzy. 

38. Sprzedaż zajętej ruchomości przez zobowiązanego za zgodą organu egze-
kucyjnego.



39. Wpływ złożenia zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej na postę-
powanie egzekucyjne.



40. Zwolnienie rzeczy lub prawa majątkowego z egzekucji administracyjnej 
– przesłanki i tryb rozpatrywania.



41. Wyłączenie, na wniosek, rzeczy lub prawa majątkowego spod egzekucji 
administracyjnej – osoba uprawniona do wystąpienia z takim żądaniem, 
procedura jego rozpatrywania.



42. Zatwierdzenie tymczasowego zajęcia ruchomości przez organ egzekucyjny. 

43. Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego i wyjątki od zakazu 
wypłat z zajętego rachunku bankowego.
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44. Środki zaskarżenia przysługujące zobowiązanemu w administracyjnym 
postępowaniu zabezpieczającym.



45. Przedawnienie kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. 

46. Odpowiedzialność zobowiązanego za koszty egzekucyjne a odpowiedzial-
ność wierzyciela za te koszty.



47. Zasady zwrotu zobowiązanemu kosztów egzekucyjnych. 

48. Skutki zajęcia egzekucyjnego rzeczy lub prawa majątkowego przez organ 
egzekucyjny.



49. Przesłanki i zasady wszczęcia ponownej egzekucji administracyjnej. 

50. Zbieg egzekucji do rzeczy lub prawa majątkowego – tryb postępowania 
organów egzekucyjnych, zasady prowadzenia łącznie egzekucji do rzeczy 
lub prawa majątkowego.
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1. Przepisy prawa celnego według Unijnego Kodeksu Celnego. 

2. Unijny Kodeks Celny – zakres regulacji. 

3. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. 

4. Upoważniony przedsiębiorca (AEO) – warunki i kryteria uzyskania pozwo-
lenia.



5. Wartość celna towarów. 

6. Preferencyjne pochodzenie towarów. 

7. Wspólna Taryfa Celna. 

8. Dług celny i moment jego powstania w imporcie. 

9. Procedury uproszczone w myśl przepisów prawa celnego. 

10. Kontrola celna według Unijnego Kodeksu Celnego. 

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

12. Procedura tranzytu zewnętrznego i wewnętrznego. 

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

14. Wspólnotowy system zwolnień celnych. 

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



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



17. nr pominięty
18. nr pominięty
19. System preferencji taryfowych w prawie celnym. 

20. Zgłoszenie celne. 

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

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



23. Uproszczenia w procedurach specjalnych. 

24. Odprawa czasowa. 

25. Wydawanie decyzji celnych w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

26. Wygaśnięcie długu celnego. 

27. Przywozowa deklaracja skrócona. 

28. Status celny towarów. 

29. Towary ekwiwalentne. 

30. Wolne obszary celne. 

31. Wprowadzenie towarów na obszar celny Unii Europejskiej i przedstawienie 
towarów w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).



32. Czasowe składowanie towarów w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

33. Formalności przy wyprowadzaniu towarów z obszaru celnego Unii Euro-
pejskiej w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).
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34. Uszlachetnianie czynne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

35. Uszlachetnianie bierne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

36. Zabezpieczenie generalne w świetle Unijnego Kodeksu Celnego (UKC). 

37. Proszę omówić zasady prowadzenia postępowania celnego i podatkowego 
z tytułu importu towarów.



38. Błąd organu celnego jako przesłanka wygaśnięcia długu celnego. 

39. Wartość celna w transakcjach między podmiotami powiązanymi. 

40. Metoda wartości transakcyjnej – jako metoda ustalania wartości celnej 
towaru.



41. Metoda ostatniej szansy- jako metoda ustalania wartości celnej towaru. 

42. Klasyfikacja taryfowa towarów – źródła prawa. 

43. Wiążąca informacja taryfowa. 

44. Wiążąca informacja o pochodzeniu. 

45. Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej. 

46. Informacje na temat stosowania prawa celnego udzielane przez organy 
celne.



47. Noty i opinie dotyczące klasyfikacji taryfowej towarów wydawane przez 
WCO – tryb wydania i publikacji, walor prawny, skutki wydania.



48. Noty dotyczące klasyfikacji taryfowej wydawane przez Komisję – tryb 
wydania i publikacji, walor prawny, skutki wydania.



49. Reguły niepreferencyjnego pochodzenia towarów i zakres zastosowania. 

50. Podstawy prawne i zakres zastosowania reguł preferencyjnego pocho-
dzenia towarów.



51. TARIC – zasady funkcjonowania i charakter prawny. 



74

MIĘDZYNARODOWE, WSPÓLNOTOWE I KRAJOWE PRAWO CELNEⅥ

www.podatkowaoficyna.pl



PR
AW

O
 D

E
W

IZ
O

W
E

Ⅶ

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

21 22



76

PRAWO DEWIZOWEⅦ

www.podatkowaoficyna.pl

1. Definicja rezydenta w rozumieniu ustawy – Prawo dewizowe. 

2. Definicja nierezydenta w rozumieniu ustawy – Prawo dewizowe. 

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

4. Definicja obrotu dewizowego z zagranicą. 

5. Definicja obrotu wartościami dewizowymi w kraju. 

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



7. Podstawowe warunki podejmowania i prowadzenia działalności kantorowej. 

8. Rodzaje ograniczeń dewizowych. 

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

10. Podmioty niepodlegające ograniczeniom dewizowym. 

11. Czynności, których dokonywanie wymaga zezwolenia dewizowego. 

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



13. Kto udziela ogólnych zezwoleń dewizowych? 

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



15. Jaka wartość krajowych lub zagranicznych środków płatniczych podlega 
zgłoszeniu w formie pisemnej organom celnym lub organom Straży Granicz-
nej przy przekraczaniu granicy państwowej?



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



17. Kto prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową? 

18. Czy przepisy ustawy – Prawo dewizowe w zakresie, jakim regulują prowa-
dzenie działalności kantorowej stosuje się również do banków?



19. Proszę wymienić przesłanki obligujące do dokonywania obrotu dewizowego 
za pośrednictwem przekazów pieniężnych. Za pośrednictwem jakich pod-
miotów musi być realizowany ten obowiązek? Kto jest zwolniony z tego obo-
wiązku?



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



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

22. Proszę omówić pojęcie rezydenta i nierezydenta w ustawie – Prawo dewizowe. 
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1. Pojęcie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego na gruncie 
Kodeksu karnego skarbowego.



2. Pojęcie umyślności i nieumyślności czynu na gruncie Kodeksu karnego 
skarbowego.



3. Kiedy na gruncie Kodeksu karnego skarbowego sąd może odstąpić od wy-
mierzenia kary?



4. Okoliczności skutkujące nadzwyczajnym obostrzeniem kary na gruncie 
Kodeksu karnego skarbowego.



5. Okoliczności skutkujące nadzwyczajnym złagodzeniem kary. 

6. Proszę omówić organy postępowania przygotowawczego w sprawach 
o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, z uwzględnieniem po-
działu przyjętego w Kodeksie karnym skarbowym.



7. Okoliczności wyłączające przestępność czynu w postępowaniu karnym 
skarbowym.



8. Kary i środki karne za przestępstwa skarbowe w postępowaniu karnym 
skarbowym.



9. Proszę omówić system kar i środków karnych za wykroczenia skarbowe 
w postępowaniu karnym skarbowym, z uwzględnieniem ich wymiaru.



10. Proszę omówić zasady i konsekwencje „czynnego żalu” określone w art. 16 
kodeksu karnego skarbowego.



11. Proszę omówić konsekwencje karnoskarbowe złożenia korekty. 

12. Podatnik podatku od wartości dodanej, niezidentyfikowany dla potrzeb 
transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonał nabycia wewnątrzwspólno-
towego. Nie złożył informacji podsumowującej. Naczelnik Urzędu Skar-
bowego chce w związku z tym nałożyć na niego karę grzywny w drodze 
mandatu karnego. Czy słusznie? Odpowiadając proszę omówić pojęcie 
blankietowości przepisów prawa karnego skarbowego.



13. Podatnik złożył deklarację VAT-7, w której podał dane niezgodne z rzeczy-
wistością. Następnie złożył korektę tej deklaracji, podając dane zgodne ze 
stanem faktycznym i wpłacił (wraz z odsetkami) brakujące należności podat-
kowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego chce teraz wszcząć postępowanie 
karne skarbowe przeciwko temu podatnikowi. Czy słusznie? Odpowiadając, 
proszę scharakteryzować znaczenie „klauzuli niekaralności”.



14. Podatnik złożył wniosek o zwrot nadwyżki podatku od towarów i usług. 
Organ podatkowy pomyłkowo dokonał zwrotu w wysokości większej niż 
należna (wnioskowana  i  wynikająca  z  deklaracji). Podatnik  nie zgłosił 
tego faktu urzędowi skarbowemu. Fakt ten wyszedł na jaw w późniejszym 
okresie i wówczas podatnik oddał różnicę nienależnie mu wypłaconą. 
Podatnikowi zarzucono jednocześnie popełnienie przestępstwa z art. 76 
Kks. Czy słusznie?



15. Przedstaw znaczenie znamienia „utrudniania wykonania czynności służ-
bowej”, o którym stanowi art. 83 Kks. W jakich sytuacjach utrudnianie 
może stanowić wykroczenie skarbowe, a kiedy jest przestępstwem skar-
bowym?
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16. Podatnik otrzymał dotację (dofinansowanie) na zakup środków trwałych 
i wyposażenia w uruchamianej działalności gospodarczej. Część z tych 
środków przeznaczył jednak na prywatne cele. Czy może za to odpowiadać 
karnie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?



17. Pojęcie przestępstwa (wykroczenia) przemytu celnego i charakterystyka 
jego znamion. Co decyduje o łagodniejszej kwalifikacji tego zachowania 
jako typu uprzywilejowanego, bądź wykroczenia?



18. Problematyka karalności zachowań związanych z przewozem wartości 
dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granicę państwową.



19. Jakie zachowania związane z organizacją gier i zakładów wzajemnych 
podlegają karze na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego?



20. Omów pojęcie stron w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia 
skarbowe. Wskaż ich prawa i obowiązki.



21. Omów postępowanie w stosunku do nieobecnych. 

22. Po zakończeniu postępowania podatkowego przez organ pierwszej instan-
cji podatnik otrzymał wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrza-
nego. Finansowy organ postępowania przygotowawczego poinformował 
podatnika, iż ciąży na nim zarzut popełnienia wykroczenia skarbowego, 
zapoznał go z treścią zarzutu, a następnie rozpoczął przesłuchanie. Czy 
finansowy organ postępowania przygotowawczego przed przystąpieniem 
do takich czynności powinien wydać postanowienie o przedstawieniu za-
rzutów?



23. Podstawy nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego w sprawach 
o wykroczenia skarbowe.



24. Podatnik został ukarany mandatem karnym. Po przeanalizowaniu całości 
sprawy jest przekonany, iż został ukarany niesłusznie. Czy na gruncie Ko-
deksu karnego skarbowego istnieją podstawy do uchylenia mandatu?



25. Proszę omówić przesłanki dobrowolnego poddania się odpowiedzialności 
na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.



26. Proszę omówić postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się od-
powiedzialności w związku z popełnionym przez sprawcę przestępstwem 
skarbowym.



27. Proszę omówić przesłanki przedawnienia karalności przestępstwa skarbo-
wego.



28. Proszę omówić przesłanki przedawnienia karalności wykroczenia skarbo-
wego.



29. Proszę omówić przesłanki popełnienia czynu polegającego na uchylaniu się 
od opodatkowania i nie ujawnieniu podstawy opodatkowania określonego 
w art. 54 Kodeksu karnego skarbowego.



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



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



32. Zabezpieczenie majątkowe jako środek przymusu procesowego na gruncie 
Kodeksu karnego skarbowego.
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33. Przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie o przestępstwo skarbowe. 
Finansowy organ postępowania przygotowawczego poinformował podej-
rzanego, 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 zastosowaniem nadzwy-
czajnego jej złagodzenia. Czy taki tryb postępowania jest możliwy?



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



35. Przesłanki postępowania odwoławczego w postępowaniu karnym skar-
bowym.



36. Proszę omówić wpływ „dobrowolnego poddania się odpowiedzialności” 
na postępowanie sądowoadministracyjne dotyczące okresu rozliczenio-
wego objętego wyrokiem sądu karnego wyrażającego zgodę na dobrowolne 
poddanie się odpowiedzialności.



37. Czy przestępstwa skarbowe można popełnić tylko umyślnie? 

38. Kto i w jakiej formie udziela zezwolenia na dobrowolne poddanie się od-
powiedzialności?



39. Po jakim czasie ulega zatarcie skazania w trybie zezwolenia na dobrowolne 
poddanie się odpowiedzialności?
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1. Organy Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Terytorialny zasięg działania organów Krajowej Administracji Skarbowej. 

3. Uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych w za-
kresie koordynacji zadań KAS oraz sprawowania nadzoru nad jednostkami 
organizacyjnymi KAS.



4. Kompetencje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej jako organu podat-
kowego.



5. Podległość organizacyjno-finansowa a kontrola instancyjna w Krajowej 
Administracji Skarbowej.



6. Nadzór Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz dyrektora izby ad-
ministracji skarbowej nad działalnością naczelników urzędów skarbowych 
i naczelników urzędów celno-skarbowych.



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



8. Powierzenie prowadzenia spraw organu KAS jednostce samorządu teryto-
rialnego.



9. Zasady określania kierunków działań i rozwoju Krajowej Administracji 
Skarbowej.



10. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej. 

11. Zadania ministra właściwego ds. finansów publicznych jako organu Krajowej 
Administracji Skarbowej.



12. Zadania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

13. Zadania dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. 

14. Zadania dyrektora izby administracji skarbowej. 

15. Zadania naczelnika urzędu skarbowego. 

16. Zadania naczelnika urzędu celno-skarbowego. 

17. Zadania Krajowej Szkoły Skarbowości. 

18. Znikający podatnik, a działania informujące Szefa KAS. 

19. Co to jest i do czego służy Centralny Rejestr Danych Podatkowych? 

20. Jednostki organizacyjne Krajowej Administracji Skarbowej, organizacja 
i wzajemne relacje.



21. Struktura centralna i terenowa jednostek organizacyjnych Krajowej Admi-
nistracji Skarbowej.



22. Zakres uprawnień organów Krajowej Administracji Skarbowej do żądania 
od innych podmiotów informacji i dokumentów oraz tryb ich udostępniania 
przez te podmioty.
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23. Porównanie zadań naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-
-skarbowego.



24. Realizacja dochodów z podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 
budżetowych jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszcze-
gólnych organów KAS.



25. Porównanie roli naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celno-
-skarbowego przy wymiarze i poborze należności celnych oraz innych opłat 
związanych z przywozem i wywozem towarów.



26. Realizacja polityki celnej wynikającej z członkostwa w unii celnej Unii Eu-
ropejskiej jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. Rola poszcze-
gólnych organów KAS.



27. Uprawnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia 
ewidencji podatników i płatników.



28. Obejmowanie towarów procedurami celnymi i regulowanie sytuacji towa-
rów związanych z przywozem i wywozem towarów jako zadanie Krajowej 
Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.



29. Wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych oraz wy-
konywanie zabezpieczenia należności pieniężnych jako zadanie Krajowej 
Administracji Skarbowej. Rola poszczególnych organów KAS.



30. Obsługa i wsparcie podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków podatkowych jako zadanie naczelnika urzędu skarbowego re-
alizowane poprzez centrum obsługi.



31. Porównanie roli dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektora izby 
administracji skarbowej oraz naczelnika urzędu skarbowego przy prowa-
dzeniu działalności informacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego 
i celnego.



32. Instrumenty prawne wykorzystywane przez Krajową Administrację Skar-
bową przy realizacji zadania prowadzenia działalności informacyjnej i edu-
kacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego i celnego.



33. Rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych i wy-
kroczeń skarbowych, zapobieganie tym przestępstwom i wykroczeniom 
oraz ściganie ich sprawców jako zadanie Krajowej Administracji Skarbowej. 
Rola poszczególnych organów KAS.



34. Uprawnienia kontrolne organów Krajowej Administracji Skarbowej doty-
czące przestrzegania przepisów prawa podatkowego i celnego.



35. Zasady podległości osób zatrudnionych lub pełniących służbę w izbie ad-
ministracji skarbowej, realizujących zadania w urzędach skarbowych oraz 
w urzędach celno-skarbowych.



36. Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez  członków korpusu 
służby cywilnej  zatrudnionych  w jednostkach organizacyjnych Krajowej 
Administracji Skarbowej.



37. Zasady wykonywania obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy Służby 
Celno-Skarbowej.
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38. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej, które mogą wykonywać wy-
łącznie funkcjonariusze służby celno- skarbowej.



39. Zadania Krajowej Administracji Skarbowej z zakresu ochrony obszaru celnego 
Unii Europejskiej.



40. Szczególne uprawnienia organów KAS oraz funkcjonariuszy Służby Celno-
-Skarbowej.



41. Nabycie sprawdzające: istota instytucji, uprawnienia i obowiązki organu 
KAS.



42. Nabycie sprawdzające: istota instytucji, uprawnienia i obowiązki spraw-
dzanego.



43. Tymczasowe zajęcie ruchomości: przesłanki zastosowania, czas trwania. 
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1. Zdefiniuj rachunkowość oraz przedstaw jej znaczenie dla opodatkowania. 

2. Scharakteryzuj ustawę o rachunkowości, jej strukturę i zakres stosowania. 

3. Co to jest, w świetle ustawy o rachunkowości, jednostka i kogo uważa się za 
kierownika jednostki – wymień co najmniej 5 typów jednostek objętych 
ustawą o rachunkowości.



4. Definicja oraz metody wyceny aktywów w myśl przepisów ustawy o rachun-
kowości.



5. Definicja oraz metody wyceny zobowiązań w myśl przepisów ustawy o rachun-
kowości.



6. Zdefiniuj i scharakteryzuj przychody i zyski oraz koszty i straty, w myśl 
przepisów ustawy o rachunkowości.



7. Zdefiniuj i scharakteryzuj rezerwy oraz zobowiązania warunkowe, w myśl 
ustawy o rachunkowości.



8. Zdefiniuj i scharakteryzuj wartość podatkową aktywów i pasywów, w myśl 
ustawy o rachunkowości.



9. Pojęcie i zasady ustalania wyniku finansowego w myśl przepisów ustawy 
o rachunkowości.



10. Zdefiniuj pojęcie kierownika jednostki i określ jego obowiązki w zakresie 
prowadzenia rachunkowości, w myśl ustawy o rachunkowości.



11. Zdefiniuj i scharakteryzuj grupę kapitałową oraz jednostkę dominującą, 
w myśl ustawy o rachunkowości. Wskaż różnice pomiędzy grupą kapitałową 
a podatkową grupą kapitałową.



12. Co, w myśl ustawy o rachunkowości, rozumie się przez Międzynarodowe 
Standardy Rachunkowości? Podaj ich źródło oraz scharakteryzuj strukturę.



13. Istota, zakres i metody inwentaryzacji oraz jej znaczenie dla opodatkowania. 

14. Scharakteryzuj strukturę i hierarchię stosowania przepisów o rachunkowości 
obowiązujących w Polsce.



15. Co obejmuje usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, kto jest do tego 
uprawniony i jakie są tego warunki – w myśl ustawy o rachunkowości. Czy 
w świetle ustawy o finansach publicznych możliwe jest usługowe prowa-
dzenie ksiąg rachunkowych dla jednostek sektora finansów publicznych?



16. Księgi rachunkowe jako księgi podatkowe – cechy specyficzne i ich deter-
minanty.



17. Wspólnicy spółki komandytowo - akcyjnej rozpoczynając działalność gospo-
darczą złożyli zawiadomienie do Urzędu Skarbowego, właściwego w spra-
wach opodatkowania podatkiem dochodowym, o założeniu podatkowej 
księgi przychodów i rozchodów. Oceń prawidłowość wyboru.



18. Wymień spółki osobowe, które obowiązane są stosować zasady rachunko-
wości określone ustawą o rachunkowości od momentu rozpoczęcia działal-
ności, oraz spółki osobowe, które po przekroczeniu za poprzedni rok obro-
towy równowartości w walucie polskiej 2. 000.000 euro przychodów netto 
ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych zobowiązane są 
do stosowania zasad rachunkowości w myśl ustawy o rachunkowości.
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19. Spółka działająca 4 lata, dla której rokiem obrotowym był rok kalenda-
rzowy, postanowiła zmienić rok obrotowy na trwający od lutego do marca 
roku następnego. Główny księgowy Spółki zamknął księgi rachunkowe po 
2 miesiącach tj. na dzień 28 lutego danego roku i otworzył nowy rok obro-
towy od 1 marca. Oceń czy postąpił słusznie, skomentuj krótko obowiązu-
jące zasady zmiany roku obrotowego w trakcie działalności gospodarczej.



20. Co rozumie się pod pojęciem aktywów obrotowych w ustawie o rachunko-
wości?



21. Co zalicza się do pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych według 
ustawy o rachunkowości?



22. Pojęcie jednostki zależnej, jednostki współzależnej, jednostki stowarzyszonej, 
jednostki powiązanej  według ustawy o rachunkowości.



23. Pojęcie i rodzaje inwestycji według ustawy o rachunkowości. 

24. Wymienić jednostki zobowiązane do badania i ogłaszania sprawozdań finan-
sowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.



25. Kto dokonuje wyboru podmiotu do badania sprawozdania finansowego 
i kto zawiera umowę z wybranym podmiotem do badania w myśl przepisów 
ustawy o rachunkowości?



26. Jaki jest tryb zgłaszania sprawozdania finansowego  do  właściwego  rejestru  
sądowego  w  myśl  przepisów ustawy o rachunkowości, podaj jakie doku-
menty składa jednostka do sądu?



27. Jaki jest tryb zgłaszania sprawozdania finansowego do publikacji i jakie 
części sprawozdania podlegają ogłaszaniu?



28. Jednostka zakupiła komputer, z wyraźnym przeznaczeniem go do celów 
księgowych, za kwotę 18.000 zł. Następnym zakupem był monitor, klawia-
tura i komputerowy system finansowo-księgowy za cenę odpowiednio 2.000, 
150, 3.000 zł. Ponadto przeprowadzono szkolenie pracowników działu księ-
gowości z obsługi komputera i obsługi komputerowego programu finansowo-
-księgowego za kwotę 6.000 zł. Zakładając, że podane ceny są cenami netto 
(bez VAT-u) oraz że wszystkie transakcje były gotówkowe, określ wartość 
nabytego przez jednostkę środka trwałego.



29. Jednostka dokonała umorzenia należności na kwotę 30.000 zł, obciążając 
jednocześnie kwotą umorzenia pozostałe koszty operacyjne. Należność do-
tyczyła sprzedaży produktów. Przedstaw wpływ tego zdarzenia na aktywa, 
wynik finansowy i kapitał jednostki.



30. W wyniku porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi doku-
mentami i weryfikacji realnej wartości składników okazało się, że pożyczka 
krótkoterminowa, którą udzieliła spółka osobie fizycznej uległa przedaw-
nieniu. Wartość pożyczki wynosi 15.000 zł. Jaki wpływ będzie miało to zda-
rzenie na aktywa, zobowiązania i kapitał spółki oraz na wynik finansowy?



31. Jednostka zakupiła towary po cenie zakupu 10.000 zł plus podatek od to-
warów i usług (23%) – 2.300 zł. Ze względu na rodzaj działalności nie ma 
prawa do odliczenia podatku od towarów i usług. Kwotę 2.300 zł uznała 
w miesiącu zakupu jako koszt uzyskania przychodu. Rozważ prawidłowość 
ujęcia zdarzenia w aspekcie wpływu na wynik finansowy i podatek dochodo-
wy od osób prawnych, biorąc pod uwagę fakt, że towary nie zostały sprze-
dane do końca roku obrotowego.
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32. Spółka korzysta z oprogramowania komputerowego na podstawie umowy 
licencyjnej zawartej na pięć lat. Zgodnie z umową, cena oprogramowania 
wraz z jego zainstalowaniem i uruchomieniem wynosi 600.000 zł. Spółka 
zawarła też umowę z licencjodawcą na przeprowadzenie szkolenia dla pra-
cowników pionu finansowo-księgowego. Koszty szkolenia, zgodnie z umową, 
wynoszą 100.000 zł. Mając na uwadze, że szkolenie dotyczy korzystania 
z oprogramowania spółka ustaliła wartość początkową oprogramowania 
na kwotę 700.000 zł. Czy postępowanie spółki było właściwe? Uzasadnij 
odpowiedź.



33. Przemieszczenie urządzenia produkcyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa 
z jednego wydziału do drugiego pociąga za sobą koszty demontażu a na-
stępnie montażu. Jak wpłynie taka operacja na aktywa i wynik finansowy 
spółki ?



34. Proszę omówić zasady powstawania wartości firmy,  zasady jej  amortyzacji  
(metoda,  okres amortyzacji), a także sposób prezentacji w sprawozdaniu 
finansowym.



35. Dnia 20 marca aktem notarialnym nastąpiło podwyższenie kapitału zakła-
dowego spółki z o.o. pokryte w całości wkładem niepieniężnym w postaci 
gruntu, nieruchomości i innych środków trwałych. Podwyższenie zostało 
zarejestrowane w sądzie 15 czerwca. Spółka użytkuje środki trwałe od dnia 
podwyższenia kapitału (tj. od 20 marca). Od jakiej daty – w myśl przepi-
sów ustawy o rachunkowości – należy naliczać amortyzację tych środków 
trwałych?



36. Wartość początkowa środka trwałego wynosi 100.000 zł Dotychczasowa 
amortyzacja tego środka: 
– według stawki amortyzacyjnej (księgowej) ustalonej przez jednostkę 

wynosi 60.000 zł, 
– według stawki amortyzacyjnej wynikającej z Wykazu rocznych stawek 

amortyzacyjnych (podatkowej) – 48.000 zł. 
Wskaż na charakter różnicy między amortyzacją księgową a amortyzacją 
podatkową.



37. Spółka akcyjna podwyższyła kapitał zakładowy drogą zamiany kapitału 
zapasowego na kapitał akcyjny.  Jak wpłynie to zdarzenie na aktywa, zo-
bowiązania, kapitał i wynik finansowy jednostki posiadającej akcje spółki 
(akcjonariusza)? Jakie są konsekwencje z tego tytułu dla podatku docho-
dowego?



38. Proszę omówić zasady ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego, a także  przedstawić sposób ich prezentacji w sprawozdaniu 
finansowym.



39. Proszę omówić zasady tworzenia rezerw z tytułu odroczonego  podatku  
dochodowego,  a  także przedstawić sposób ich prezentacji w sprawozdaniu 
finansowym.



40. Istota i zakres polityki (zasad) rachunkowości, w myśl ustawy o rachunko-
wości.



41. Pojęcie roku obrotowego i sposobu określania okresów sprawozdawczych 
w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.
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42. Czy przy określaniu zasad (polityki) rachunkowości można stosować Mię-
dzynarodowe Standardy Rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunko-
wości – uzasadnij odpowiedź.



43. Omówić sytuacje, dla których otwiera się księgi rachunkowe w myśl prze-
pisów ustawy o rachunkowości.



44. Omówić sytuacje, dla których zamyka się księgi rachunkowe w myśl prze-
pisów ustawy o rachunkowości.



45. Na czym polega otwarcie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w jednostkach 
kontynuujących działalność?



46. Omówić zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 
i sposób przechowywania tych danych w myśl przepisów ustawy o rachun-
kowości.



47. Pojęcie ksiąg rachunkowych. Cechy księgi głównej i ksiąg pomocniczych, 
oraz miejsca ich prowadzenia.



48. Istota zestawienia obrotów i sald oraz różnice pomiędzy inwentarzem a ze-
stawieniem obrotów i sald.



49. Pojęcie, klasyfikacja dowodów księgowych i wymogi formalne przy ich 
sporządzaniu, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.



50. Na czym polega kontrola dowodów księgowych w myśl przepisów ustawy 
o rachunkowości?



51. Na czym polega rzetelność, bezbłędność, sprawdzalność i bieżące prowa-
dzenie ksiąg rachunkowych?



52. Sposoby poprawiania błędów w dowodach księgowych i księgach rachun-
kowych.



53. Pojęcie grupy kapitałowej i na kim spoczywa obowiązek sporządzania 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.



54. Jakie jednostki mają w Polsce obowiązek sporządzania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Rachunkowości (MSR)?



55. Podstawowe różnice między metodą nabycia i metodą łączenia udziałów 
przy łączeniu się spółek, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.



56. Co należy rozumieć pod pojęciem, odpowiednio: działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej i finansowej w rachunku przepływów pieniężnych w myśl 
przepisów ustawy o rachunkowości? Podaj przykłady poszczególnych dzia-
łalności.



57. Co powinno zawierać sprawozdanie z działalności jednostki w myśl przepi-
sów ustawy o rachunkowości?



58. Miejsca i warunki przechowywania dowodów księgowych i dokumentów 
inwentaryzacyjnych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości.



59. Czasookres przechowywania rocznego sprawozdania finansowego, ksiąg 
rachunkowych oraz dokumentacji finansowej w myśl przepisów ustawy 
o rachunkowości.





90

RACHUNKOWOŚĆⅩ

www.podatkowaoficyna.pl

60. Wymień organy zatwierdzające sprawozdanie finansowe różnych jedno-
stek w myśl przepisów ustawy o rachunkowości. Określ znaczenie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego dla opodatkowania.



61. Spółka została pozwana o zapłatę odszkodowania za uszkodzenie cudzego 
sprzętu. Spółka liczy się z możliwością przegrania procesu sądowego. Z uwagi 
na duże prawdopodobieństwo poniesienia straty w opinii spółki konieczne 
jest utworzenie rezerwy na odszkodowanie i koszty postępowania sądowe-
go – w przypadku niekorzystnego dla spółki wyroku. Proszę omówić wpływ 
tego zdarzenia na aktywa, zobowiązania, kapitał i wynik finansowy spółki.



62. Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro oraz 
zakres jednostek, które mogą być uznane za jednostki mikro.



63. Uproszczenia określone ustawą o rachunkowości dla jednostek małych 
oraz zakres jednostek, które mogą być uznane za jednostki małe.



64. Zasady prowadzenia rachunkowości przez fundacje i stowarzyszenia nie-
prowadzące działalności gospodarczej.



65. Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej, 
która nie może zostać uznana za jednostkę małą? Proszę krótko scharakte-
ryzować zawartość informacyjną każdego z elementów tego sprawozdania 
finansowego.



66. Jaki jest minimalny zakres elementów sprawozdania finansowego sporzą-
dzanego przez spółkę z o.o. uznaną za jednostkę małą? Proszę krótko scha-
rakteryzować zawartość informacyjną obowiązkowych elementów tego 
sprawozdania finansowego.



67. Na czym polega zasada istotności określona ustawą o rachunkowości? 

68. Istota zasady memoriału jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości 
określonych ustawą o rachunkowości.



69. Istota zasady współmierności przychodów i kosztów jako jednej z nadrzęd-
nych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości.



70. Istota zasady ostrożności jako jednej z nadrzędnych zasad rachunkowości 
określonych ustawą o rachunkowości.



71. Kiedy możliwa jest zmiana zasad (polityki) rachunkowości oraz jakie są 
obowiązki jednostki, która dokonała takiej zmiany? Jak rozliczane są skutki 
zmian zasad (polityki) rachunkowości?



72. Przedstaw regulacje rachunkowości w zakresie odpowiedzialności za zgod-
ność sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności z wymaga-
niami ustawy o rachunkowości.



73. Co rozumie się pod pojęciem aktywów netto w ustawie o rachunkowości? 

74. Przedstaw istotę kosztów zakończonych prac rozwojowych zdefiniowanych 
w ustawie o rachunkowości.



75. Istota zasady kontynuacji działalności ustalona w ustawie o rachunkowości. 

76. Zdefiniuj rzeczowe aktywa obrotowe. 

77. Ogólne zasady uznawania przychodów z długotrwałej niezakończonej usługi, 
uregulowane ustawą o rachunkowości.





91

RACHUNKOWOŚĆ Ⅹ

www.podatkowaoficyna.pl

78. Saldo początkowe konta kapitał własny wynosiło 2.000.000 zł. W bieżącym 
okresie sprawozdawczym kapitał zakładowy spółki akcyjnej został podwyż-
szony w wyniku nowej emisji. Wyemitowano 50.000 nowych akcji zwy-
kłych o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna 1 akcji wynosi 11 zł. 
Wszystkie akcje zostały w pełni opłacone. Przy podwyższeniu kapitału za-
kładowego poniesiono koszty w wysokości 60.000 zł. Należy pokazać jaki 
wpływ na sprawozdanie finansowe mają powyższe operacje.



79. Proszę wskazać jaka nadrzędna zasada rachunkowości jest realizowana 
poprzez tworzenie odpisów aktualizujących. Proszę podać określone usta-
wą o rachunkowości przesłanki utworzenia odpisów dla wartości środków 
trwałych lub zapasów.



80. Proszę przedstawić budowę bilansu oraz wskazać podstawowe pozycje 
w nim prezentowane (według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości).



81. Z jakich elementów składa się sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej 
oraz sprawozdanie  finansowe spółki z o.o., które podlega obligatoryjnemu 
badaniu przez biegłego rewidenta?



82. Jakie rodzaje kosztów są prezentowane w rachunku zysków i strat spółki 
z o.o. (niebędącej jednostką mikro lub małą) na przykładzie wariantu po-
równawczego lub wariantu kalkulacyjnego?



83. Co to jest dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, kto ją 
sporządza, podpisuje i aktualizuje?



84. Proszę wskazać w jakim formacie elektronicznym sporządzane są sprawoz-
dania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe spółek 
giełdowych.



85. Proszę przedstawić zasady podpisywania sprawozdań finansowych okre-
ślone ustawą o rachunkowości.



86. Spółka z o.o. sporządziła sprawozdanie finansowe w postaci papierowej. 
Zostało ono opatrzone własnoręcznymi podpisami osoby prowadzącej 
księgi rachunkowe oraz jednego członka zarządu. Następnie spółka spo-
rządziła elektroniczną kopię tego sprawozdania w formacie PDF i przeka-
zała do Krajowego Rejestru Sądowego. Proszę ocenić prawidłowość postę-
powania spółki z o.o. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości proszę 
wskazać właściwy sposób postępowania.



87. Sprawozdanie finansowe spółki akcyjnej zostało podpisane przez jednego 
członka jej zarządu, pozostali członkowie złożyli oświadczenia, że sprawoz-
danie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunko-
wości. Proszę ocenić czy postępowanie spółki było prawidłowe powołując 
się na odpowiednie przepisy prawa. Proszę określić i uzasadnić czy odpo-
wiedzialność wszystkich członków zarządu za prawidłowość sprawozdania 
finansowego jest taka sama.



88. Proszę wskazać jakie są możliwe formy podpisów, którymi opatrywane są 
elektroniczne sprawozdania finansowe.





92

RACHUNKOWOŚĆⅩ

www.podatkowaoficyna.pl



E
W

ID
E

N
C

JA
 P

O
D

A
TK

O
W

A
 I

 Z
A

SA
D

Y
 

PR
O

W
A

D
ZE

N
IA

 K
SI

Ą
G

 R
A

C
H

U
N

K
O

W
YC

H
Ⅺ

1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 34 35 36 37 38 39 40



94

EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCHⅪ

www.podatkowaoficyna.pl

1. Definicja ksiąg podatkowych, w rozumieniu ordynacji podatkowej. Podaj 
przykłady ksiąg podatkowych,  do prowadzenia których zobowiązani są po-
datnicy poszczególnych podatków.



2. Podstawowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, wspólne w aspekcie 
prawa podatkowego i bilansowego.



3. Rodzaje dowodów źródłowych będących podstawą zapisów w księgach rachun-
kowych.



4. Charakterystyka dowodu księgowego, będącego podstawą zapisów w księgach 
rachunkowych.



5. Obowiązki ewidencyjne w podatku akcyzowym w procedurze zawieszenia 
poboru akcyzy.



6. Konieczne dane, które powinna zawierać ewidencja prowadzona przez pod-
miot prowadzący działalność w zakresie gier hazardowych.



7. Zasady prowadzenia rejestru zaświadczeń o wygranej uzyskanej przez uczest-
nika gry lub zakładu wzajemnego.



8. Kto i kiedy jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych oraz jakie 
w związku z tym są obowiązki ewidencyjne.



9. Sytuacje, w których w związku z naruszeniem obowiązków ewidencyjnych 
w podatku  od  towarów i  usług, organ podatkowy jest uprawniony do sza-
cowania sprzedaży. Omów zasady i konsekwencje tego szacowania.



10. Obowiązki ewidencyjne podmiotów z innych państw będących podatnikami 
podatku od wartości dodanej w podatku od towarów i usług, dla towarów 
czasowo używanych na terytorium kraju.



11. Obowiązki ewidencyjne w podatku od towarów i usług wynikające z czynności 
przemieszczenia z Polski  do Niemiec materiałów budowlanych do wyko-
nywaniu usług oraz komputera do prowadzenia ewidencji magazynowej, 
na przykładzie polskiej firmy budowlanej (podatnika podatku od towarów 
i usług) wykonującej usługi w Niemczech.



12. Sytuacje, w których podatnik zobowiązany jest do prowadzenia ewiden-
cji towarów przemieszczanych z terytorium kraju oraz ewidencji towarów 
otrzymanych na terytorium kraju. Podaj wymagany zakres obowiązków ewi-
dencyjnych w podatku od towarów i usług.



13. Specyfika prowadzenia ewidencji w podatku od towarów i usług związanej 
z procedurami szczególnymi, dotyczącymi podmiotów zagranicznych świad-
czących usługi elektroniczne na terytorium Wspólnoty, osobom nie podlega-
jącym opodatkowaniu.



14. Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji obrotu i kwot podatku na-
leżnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.



15. Warunki, jakie musi spełniać kasa rejestrująca, aby mogła być uznana za 
urządzenie służące do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należ-
nego.



16. Rodzaje podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji wartości to-
warów nabywanych z innych państw członkowskich oraz ich cel.



17. Warunki zastosowania repertorium A w zastępstwie rejestru podatku od 
spadków i darowizn.



18. Podmioty zobowiązane do prowadzenia rejestru podatku od spadków i da-
rowizn oraz zakres jego treści.
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19. Warunki uznania podatkowej księgi przychodów i rozchodów za rzetelną 
i niewadliwą.



20. Dowody księgowe, na podstawie których dokonywane są zapisy w podatkowej 
księdze przychodów i rozchodów.



21. Zasady ewidencjonowania przychodów w podatkowej księdze przychodów 
i rozchodów.



22. Zasady sporządzania spisu z natury przy prowadzeniu podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów.



23. Zasady ewidencjonowania kosztów w podatkowej księdze przychodów i roz-
chodów.



24. Oblicz roczny dochód podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów 
i rozchodów w oparciu o następujące dane:
Przychód       500 000 zł
Wartość spisu z natury na początek roku podatkowego    50 000 zł 
Wartość zakupu towarów handlowych w roku podatkowym  300 000 zł
Koszty uboczne zakupu        10 000 zł
Wartość spisu z natury na koniec roku podatkowego     50 000 zł
Pozostałe wydatki         90 000 zł.



25. Zasady ewidencjonowania wynagrodzeń pracowników w podatkowej księdze 
przychodów i rozchodów.



26. Ewidencje jakie powinien prowadzić podatnik zobowiązany do prowadze-
nia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zasady prowadzenia tych 
ewidencji.



27. Rodzaj wydatków, które mogą być udokumentowane dowodem wewnętrz-
nym przy dokonywaniu zapisów w podatkowej księdze przychodów i roz-
chodów.



28. Podatnik dokonał zakupu towarów handlowych. Dostawę otrzymał 20 stycz-
nia 20XX r. Fakturę dokumentującą zakupione towary otrzymał 25 stycznia 
20XX r. W jaki sposób powinien zaewidencjonować powyższy zakup w po-
datkowej księdze przychodów i rozchodów?



29. Po likwidacji działalności gospodarczej podatnik podatku dochodowego od 
osób fizycznych zamierza sprzedać środki trwałe, służące tej działalności,  
tj. maszynę  tokarską o  wartości początkowej  12.000  zł za kwotę 10.000 zł 
oraz lokal użytkowy o wartości początkowej 50.000 zł za kwotę 60.000 zł. 
Omów zasady opodatkowania zbycia środka trwałego po likwidacji działal-
ności gospodarczej.



30. Organ podatkowy stwierdził u podatnika zryczałtowanego podatku od przy-
chodów ewidencjonowanych nierzetelność ewidencji, polegającą na nie za-
ewidencjonowaniu przychodów opodatkowanych wg stawki 3% w kwocie 
12.000 zł oraz wg stawki 20% w kwocie 20.000 zł. Jakie konsekwencje w za-
kresie podatku zryczałtowanego poniesie podatnik?



31. Kwota rocznych odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania 
przychodów od środka trwałego o wartości początkowej 60.000 zł, rocznej 
stawce amortyzacyjnej 20%, jeżeli osoba fizyczna prowadząca pozarolniczą 
działalność gospodarczą była opodatkowana:
– w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przez dwa lata (24 

miesiące),
– w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez 3 lata (36 

miesięcy).





96

EWIDENCJA PODATKOWA I ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCHⅪ

www.podatkowaoficyna.pl

32. Zasady i formy oraz podstawy prawne prowadzenia ewidencji środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych.



33. nr pominięty 

34. Zasady i podstawa prawna prowadzenia wykazu środków trwałych oraz war-
tości niematerialnych i prawnych.



35. Omów zasady i podstawę prawną dokonywania korekty kosztów w podat-
kowej księdze przychodów i rozchodów przez podatnika będącego osoba 
fizyczną, jeżeli błąd ten nie jest spowodowany błędem rachunkowym lub 
oczywistą pomyłką.



36. Omów zasady sporządzania spisu z natury, jakie składniki majątku i w jakich 
terminach podatnik, prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, 
dokonuje.



37. Wymień rodzaje dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące 
działalność w zakresie gier hazardowych.



38. Omów zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych w księgach rachun-
kowych.



39. W kolumnie 16 podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 
ust. 1 pkt 3 pdof, ujął koszty prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, 
o których mowa w art. 26e pdof. Wspomniane koszty stanowiły materiały 
i surowce bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością oraz odpłatne 
korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywane wyłącznie 
w prowadzeniu działalności badawczo- rozwojowej. Ze względu na fakt, że 
poniesione koszty przekroczyły przychody podatnika ze źródła, o którym 
mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 pdof, w kolumnie 16 ujęto koszty w kwocie nie-
przekraczającej wspomniane przychody. Czy podatnik postąpił prawidłowo?



40. W kolumnie 14 księgi podatnik, którego podstawowym przedmiotem dzia-
łalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, ujął kwotę, na którą składał 
się m. in. koszt ubezpieczenia transportu zakupionej turbiny stanowiącej 
część remontowanego bloku energetycznego. Czy słusznie?
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1. Zakres czynności doradztwa podatkowego w świetle ustawy o doradztwie 
podatkowym.



2. Kto i na podstawie jakich przepisów prawa może poza doradcą podatkowym 
wykonywać poszczególne czynności doradztwa podatkowego?



3. Atrybuty zawodu doradcy podatkowego jako zawodu zaufania publicznego. 

4. Podstawy prawne działania samorządu doradców podatkowych. 

5. Organy Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Proszę wymienić i scha-
rakteryzować.



6. Procedura zwołania Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych. 

7. Podstawy prawne funkcjonowania doradztwa podatkowego w Polsce. 

8. Wymień grupy zawodowe wchodzące w skład Państwowej Komisji Egza-
minacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego oraz omów kompetencje 
Komisji.



9. Zasady odbywania praktyki zawodowej kandydata na doradcę podatko-
wego.



10. Podmioty uprawnione do zawodowego wykonywania czynności doradztwa 
podatkowego w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.



11. Warunki wpisu osoby fizycznej na listę doradców podatkowych. 

12. Warunki wpisu osoby prawnej do rejestru osób prawnych uprawnionych 
do wykonywania doradztwa podatkowego.



13. Procedura skreślenia doradcy podatkowego z listy doradców podatko-
wych.



14. Procedura skreślenia osoby prawnej z rejestru osób prawnych uprawnio-
nych do wykonywania doradztwa podatkowego.



15. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełno-
mocnika przed organami administracji skarbowej.



16. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełno-
mocnika przed sądami administracyjnymi.



17. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełno-
mocnika w postępowaniach egzekucyjnych.



18. Podstawy prawne oraz zakres uprawnień doradcy podatkowego jako pełno-
mocnika w postępowaniach celnych.



19. Proszę wymienić formy wykonywania zawodu doradcy podatkowego 
w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.



20. Podstawowe obowiązki nałożone na doradcę podatkowego przepisami 
polskiej ustawy o doradztwie podatkowym.



21. Podstawy prawne oraz zakres tajemnicy zawodowej obowiązującej doradcę 
podatkowego.



22. Odpowiedzialność doradcy podatkowego w zakresie wolności słowa. 

23. Ograniczenia obowiązujące doradcę podatkowego przy prowadzeniu 
działalności gospodarczej lub podjęciu zatrudnienia.



24. Przesłanki i procedura zawieszenia wykonywania zawodu przez doradcę 
podatkowego.
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25. Zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wyko-
nywania doradztwa podatkowego.



26. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej doradców podatkowych 
w świetle ustawy o doradztwie podatkowym.



27. Procedura postępowania przed sądami dyscyplinarnymi w świetle ustawy 
o doradztwie podatkowym.



28. Rola Rzecznika Dyscyplinarnego w świetle ustawy o doradztwie podat-
kowym.



29. Podstawy prawne realizowania prawa pomocy przez doradców podatko-
wych.



30. Zasady zachowania tajemnicy zawodowej wynikające z ustawy o doradztwie 
podatkowym i z zasad etyki.



31. Przesłanki i tryb zwolnienia doradcy podatkowego z tajemnicy zawodowej. 

32. Granice ochrony interesów klienta przez doradcę podatkowego. 

33. Obowiązki informacyjne i dokumentacyjne doradcy podatkowego w sto-
sunku do klienta wynikające z zasad etyki.



34. Warunki podjęcia przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności 
gospodarczej.



35. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy prowadzeniu 
przez doradcę podatkowego dodatkowej działalności gospodarczej.



36. Zasady zapobiegania powstaniu konfliktu interesów przy podjęciu za-
trudnienia przez doradcę podatkowego.



37. Immunitet materialny a zasady etyki. 

38. Zasady informacji i reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad etyki. 

39. Niedozwolone elementy reklamy doradcy podatkowego wynikające z zasad 
etyki.



40. Obowiązki doradcy podatkowego w trakcie sprawowania funkcji w samo-
rządzie i Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podat-
kowego.



41. Obowiązki doradcy podatkowego w relacjach z klientem. 

42. Przeszukanie lokalu – zasady postępowania doradcy podatkowego. 

43. Przypadki powstania konfliktu interesów – w tym wymienione w zasadach 
etyki.



44. Zasady ustalania wynagrodzenia w umowie doradcy podatkowego z klien-
tem.



45. Pactum de quota litis – ograniczenia w stosowaniu przez doradców po-
datkowych.



46. Rezygnacja ze zlecenia – prawa i obowiązki doradcy podatkowego. 

47. Zasady zaniechania przez doradcę podatkowego wniesienia środka odwo-
ławczego.



48. Prowadzenie sprawy podatkowej i zwrot dokumentacji przez doradcę po-
datkowego.



49. Stosunek doradcy podatkowego do sądów, urzędów i innych instytucji. 
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50. Zasady opiniowania przez doradcę podatkowego innych doradców po-
datkowych oraz efektów ich pracy.



51. Zasady lojalności, koleżeństwa i uczciwej konkurencji pomiędzy dorad-
cami podatkowymi.



52. Zasady składania skarg na innych doradców podatkowych. 

53. Zasady krytyki działań lub zaniechań samorządu doradców podatko-
wych.



54. Regulacje wynikające z zasad etyki dotyczące odpowiedzialności dyscy-
plinarnej doradców podatkowych.



55. Zasady występowania doradcy podatkowego przed sądami administra-
cyjnymi.



56. Prawa i obowiązki doradcy podatkowego jako pełnomocnika podatnika, 
płatnika lub inkasenta.



57. Obowiązki informacyjne doradcy podatkowego wobec Krajowej Rady 
Doradców Podatkowych na podstawie ustawy o doradztwie podatkowym.



58. Zasady przechowywania akt przez doradców podatkowych. 

59. Wskaż podmiot obowiązany do ustalenia zasad etyki doradców podat-
kowych oraz określ co zasady te powinny zawierać, według ustawy o do-
radztwie podatkowym.



60. Obowiązek podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez doradcę podat-
kowego (zakres, zwolnienia, terminy, ewidencje).



61. Audyt funkcji podatkowej – omów na czym polega, kto przeprowadza, 
jak się kończy.



62. Wymień podmioty uprawnione do przeprowadzenia audytu funkcji po-
datkowej oraz wyłączone z uprawnienia do przeprowadzenia audytu 
funkcji podatkowej.



63. Określ co rozumiemy pod pojęciem naruszenia godności zawodu doradcy 
podatkowego według Zasad Etyki Doradców Podatkowych.



64. Scharakteryzuj zasady formułowania wypowiedzi publicznych przez do-
radcę podatkowego według Zasad Etyki Doradców Podatkowych.



65. Scharakteryzuj zakres tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego według 
ustawy o doradztwie podatkowym oraz według Zasad Etyki Doradców 
Podatkowych.



66. Określ kiedy i na podstawie jakich przesłanek doradca podatkowy może 
zaniechać wniesienia środka odwoławczego od rozstrzygnięcia niekorzyst-
nego na rzecz klienta.



67. Omów zasady prowadzenia sprawy podatkowej przez doradcę podatkowego 
według Zasad Etyki Doradców Podatkowych.





www.podatkowaoficyna.pl  
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