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PROPONOWANE TEMATY ESEJÓW W SEMESTRZE LETNIM 2019/2020 DLA KIERUNKU 

PRAWO Z PRZEDMIOTU „PRAWO FINANSOWE” 

 

Prawo podatkowe 

1. Charakter prawny przychodu pracownika z tytułu wykorzystania samochodu służbowego w celach 

prywatnych w podatku dochodowym od osób fizycznych w świetle wyroku NSA z dnia 19 lipca 2019 r., 

II FSK 2050/17. 

2. Programy motywacyjne dla członków organów zarządzających osobami prawnymi a unikanie 

opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

3. Skutki podatkowe konwersji wierzytelności przysługującej wspólnikowi spółki kapitałowej na udziały 

w tej spółce. 

4. Obniżenie stawek amortyzacyjnych środków trwałych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności 

gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych w celu efektywniejszego wykorzystania limitu 

pomocy publicznej wynikającej z zezwolenia na prowadzenie działalności w takiej strefie – unikanie 

opodatkowania czy planowanie podatkowe.  

5. Odliczenie poniesionych wydatków na przedsięwzięcia termomodernizacyjne (ulga 

termomodernizacyjna) od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jako 

proekologiczna preferencja podatkowa.  

6. Charakter prawny zwolnienia z opodatkowania niektórych kategorii przychodów otrzymywanych 

przez osoby fizyczne do ukończenia 26. roku życia w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

7. Przesłanki pozbawienia prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w podatku 

od towarów i usług na podstawie faktur stwierdzających czynności, które nie zostały dokonane. 

8. Dopuszczalność złożenia korekty deklaracji podatkowej w podatku od towarów i usług lub w podatku 

akcyzowym w sytuacji braku wcześniejszego złożenia deklaracji podatkowej. 

9. Ustalanie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości w przypadku elektrowni wiatrowych 

w świetle wyroków NSA: z dnia 9 lipca 2019 r., II FSK 2413/18 oraz z dnia 26 listopada 2019 r., II FSK 

1498/19. 

10. Wydatki uprawniające podatnika do ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym w świetle orzecznictwa 

sądów administracyjnych. 

 

Postępowanie podatkowe 

1. Ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego a pojęcie strony w postępowaniu 

podatkowym.  

2. Zasada ne bis in idem a dopuszczalność ponownego wszczęcia postępowania w sprawie wydania 

interpretacji indywidualnej w zakresie uprzedniego rozstrzygnięcia tej samej sprawy wobec tego 

samego wnioskodawcy.  



 

 

3. Okoliczności uzasadniające przywrócenie terminu w postępowaniu podatkowym w świetle 

orzecznictwa sądów administracyjnych. 

 

Charakter związków prawa podatkowego z prawem bilansowym 

1. Prowadzenie ewidencji podatkowej niezgodnie z przepisami prawa bilansowego a możliwość 

zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych.  

2. Zasady amortyzacji bilansowej a zasady amortyzacji podatkowej. 

3. Wskaźnik EBITDA a ograniczenia w zakresie zaliczania kosztów finansowania zewnętrznego do 

kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych. 

 

Prawo rynku finansowego 

1. Czynności depozytowo-kredytowe jako instrument polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego 

wpływający na płynność finansową banków operacyjnych. 

2. Prawne formy działania Komisji Nadzoru Finansowego w procesie sprawowania nadzoru nad 

rynkiem finansowym. 

3. Uprawnienia i obowiązki stron stosunku ochrony gwarancyjnej. 

4. Bank inwestycyjny jako przykład banku wyspecjalizowanego. 

5. Charakterystyka gospodarki finansowej banku spółdzielczego. 

6. Formy działalności instytucji kredytowych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Data uiszczenia opłaty sądowej na rachunek bankowy sądu administracyjnego za pośrednictwem 

innego podmiotu niż bank lub Poczta Polska S. A. na tle uchwały NSA z dnia 22 stycznia 2018 r., I FPS 

3/17. 

8. Zakres informacji objętych tajemnicą bankową udzielanych przez bank komornikowi według poglądu 

SN wyrażonego w wyroku z dnia 15 listopada 2017 r., II CSK 113/17. 

9. Ustalenie wielkości udziałów współposiadaczy wspólnego rachunku bankowego a egzekucja z 

rachunku bankowego. 

10. Uprawnienia i obowiązki stron umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego. 

11. Sekurytyzacja aktywów jako szczególne uprawnienie banku.  

12. Śmierć kredytobiorcy a stosunek prawny powstały wskutek zawarcia umowy kredytu.  

13. Skuteczność umowy kredytu indeksowanego do waluty obcej w świetle judykatury.  

14. Kwalifikacja prawna czynu w postaci zakupu płatnością zbliżeniową z użyciem skradzionej karty 

płatniczej. 

15. Akredytywa jako sposób zabezpieczenia wierzytelności. 

 

Zasady przygotowania esejów: do pobrania 

 

http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/1020/032912-wymogi-przygotowania-esejow.pdf

