
Tezy stanowiące podstawę do sformułowania pytań na ustny egzamin kończący  Studia 

Podyplomowe Podatki i prawo podatkowe 

Planowany termin egzaminu maj/czerwiec 2019 

 

1. Proszę wymienić i omówić źródła prawa podatkowego. 

2. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe w Ordynacji podatkowej.  

3. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych. Proszę podać przykłady. 

4. Proszę omówić  sposoby wygasania zobowiązań podatkowych 

5. Proszę omówić rodzaje interpretacji podatkowych.  

6. Proszę omówić sposoby zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych. 

7. Proszę omówić zasady odpowiedzialności podatnika płatnika i inkasenta na gruncie 

Ordynacji podatkowej.  

8. Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich w  Ordynacji podatkowej. 

9. Proszę omówić strukturę organów administracji skarbowej. 

10. Zasady ogólne postępowania podatkowego.  

11. Sposoby wszczęcia postępowania podatkowego.  

12. Decyzja podatkowa oraz postanowienie (treść i zasady wydawania) 

13. Treść odwołania oraz zażalenia. 

14. Rodzaje dowodów w postępowaniu podatkowym. 

15. Tryby nadzwyczajne w postępowaniu podatkowym. 

16. Sposoby wszczęcia kontroli podatkowej. 

17. Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego. 

18. Czynności sprawdzające w ordynacji podatkowej. 

19. Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych (ograniczony i 

nieograniczony obowiązek podatkowy).  

20. Zwolnienia podmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych.  

21. Podatkowa Grupa Kapitałowa  

22. Koszty uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych .  

23. Podstawa opodatkowania i czynniki ją korygujące w podatku dochodowym od osób 

prawnych. Skala i stawki podatkowe. 

24. Zakres podmiotowy podatku dochodowego od osób prawnych. (Pojęcie 

ograniczonego i nieograniczonego obowiązku podatkowego)  

25. Zasady preferencyjnego opodatkowania małżonków oraz osób samotnie 

wychowujących dzieci w podatku dochodowym od osób fizycznych 

26. Zasady opodatkowania podatkami dochodowymi spółek osobowych i spółki cywilnej. 

27. Pojęcie i rodzaje przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym.  

28. Rodzaje odliczeń podatkowych w podatku dochodowym od osób 

fizycznych: ulgi od dochodu i ulgi od podatku.  

29. Zasady opodatkowania podatników kartą podatkową oraz  ryczałtem od przychodów 

ewidencjonowanych. 

30. Warianty opodatkowania dochodów uzyskanych z indywidualnej działalności 

gospodarczej.  

31. Podstawa opodatkowania i skale podatkowe w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 



32. Podstawowe cechy konstrukcji obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT) 

33. Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług. 

34. Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług. 

35. Podstawa opodatkowania i stawki podatkowe w podatku od towarów i usług. 

36. Obowiązek podatkowy w VAT. 

37. Odliczane i zwrot podatku naliczonego w VAT. 

38. Obowiązki podatników VAT. 

39. Charakterystyka podatku od gier (podmiot, przedmiot podstawa opodatkowania i 

stawki, obowiązki podatników). 

40. Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych. 

41. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku 

od nieruchomości. 

42. Ulgi w podatku rolnym. 

43. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku 

leśnym. 

44. Proszę omówić opłaty: targową, reklamową, adiacencką, planistyczną, z tytułu 

użytkowania wieczystego gruntów  

45. Podmioty podatku od spadków i darowizn. Grupy podatkowe a wysokość podatku w 

podatku od spadków i darowizn. 

46. Zakres przedmiotowy oraz podstawa i stawki podatku od spadków i darowizn  

47. Ulga mieszkaniowa i zwolnienia w podatku od spadków i darowizn 

48. Podatek od czynności cywilnoprawnych jako podatek samorządowy. 

49. Pojęcie międzynarodowego podwójnego opodatkowania oraz środki jego unikania.  

50. Metody unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (podstawy prawne, 

mechanizm). 

51. Regulacje dotyczące miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w typowych 

umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę. 

52. Regulacje dotyczące zakładu oraz opodatkowania zysków przedsiębiorstwa w 

typowych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez 

Polskę. 

53. Regulacje dotyczące opodatkowania pracowników najemnych w typowych umowach 

w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę, ze 

szczególnym uwzględnieniem sytuacji podatkowoprawnej tzw. pracowników 

oddelegowanych. 

 


