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ZAGADNIENIA NA KOLOKWIUM Z PRZEDMIOTU „PRAWO PODATKOWE” 

 

I. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych 

1. Powstawanie zobowiązań podatkowych (sposoby, przykłady). 

2. Efektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. 

3. Nieefektywne sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. 

 

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych 

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób fizycznych. 

2. Podmiot podatku dochodowego od osób fizycznych w ogólności. 

3. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

4. Łączne opodatkowanie małżonków. 

5. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci. 

6. Opodatkowanie dochodów małoletnich dzieci. 

7. Przedmiot podatku dochodowego od osób fizycznych. 

8. Pojęcie przychodu i rodzaje źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób 

fizycznych. 

9. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zasady 

ich ustalania. 

10. Wyłączenia podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

11. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz sposób jej 

ustalenia. 

12. Stawki i skale w podatku dochodowym od osób fizycznych.  

13. Ulgi, w tym zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych: 

a. ulgi podatkowe zmniejszające podstawę opodatkowania; 

b. ulgi zmniejszające kwotę podatku; 

c. przykłady zwolnień podatkowych. 

14. Tryb i warunki płatności podatku dochodowego od osób fizycznych. 

 

 

III. Podatek dochodowy od osób prawnych  

1. Ogólna charakterystyka podatku dochodowego od osób prawnych. 



 

 

2. Podmiot podatku dochodowego od osób prawnych w ogólności. 

3. Podatkowa grupa kapitałowa w podatku dochodowym od osób prawnych. 

4. Mały podatnik w podatku dochodowym od osób prawnych. 

5. Ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

6. Przedmiot podatku dochodowego od osób prawnych w ogólności. 

7. Pojęcie przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. 

8. Koszty  uzyskania  przychodu  w  podatku  dochodowym  od  osób  prawnych  oraz 

zasady ich ustalania. 

9. Wyłączenia podatkowe w podatku dochodowym od osób prawnych. 

10. Podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz sposób jej 

ustalenia. 

11. Stawki i skale w podatku dochodowym od osób prawnych. 

12. Ulgi, w tym zwolnienia w podatku dochodowym od osób prawnych (przykłady). 

13. Tryb i warunki płatności podatku dochodowego od osób prawnych. 

 

 

IV. Podatek od towarów i usług 

1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług: 

a. istota podatków obrotowych; 

b. podatek od towarów i usług jako powszechny podatek obrotowy. 

2. Zasady konstrukcyjne podatku od towarów i usług. 

3. Podatek należny a naliczony w podatku od towarów i usług. 

4. Podmiot podatku od towarów i usług w ogólności. 

5. Mały podatnik w podatku od towarów i usług. 

6. Przedmiot podatku od towarów i usług. 

7. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. 

8. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług. 

9. Stawki i skale w podatku od towarów i usług. 

10. Wyłączenia i zwolnienia podatkowe w podatku od towarów i usług (przykłady). 

11. Stawka 0% a zwolnienie od podatku od towarów i usług. 

12. Warunki i tryb płatności podatku od towarów i usług. 


