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PROPONOWANE TEMATY ESEJÓW W SEMESTRZE LETNIM 2020/2021 DLA KIERUNKU 

PRAWO Z PRZEDMIOTU „PRAWO FINANSOWE” 

 

Prawo daninowe 

1. Uprawnienia i obowiązki stron umowy o współdziałanie w zakresie podatków pozostających we 

właściwości Krajowej Administracji Skarbowej. 

2. Zawieszenie biegu przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów przedawnienia w 

rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych a przedawnienie zobowiązania podatkowego. 

3. Moment powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych w 

związku z kapitalizacją odsetek od udzielonej pożyczki – uwagi na tle wyroku NSA z dnia 17 lipca 2014 

r., II FSK 2109/12. 

4. Charakter prawny nałożonego na podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązku 

podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy.  

5. Opodatkowaniem struktur hybrydowych jako środek przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w 

podatku dochodowym od osób prawnych. 

6. Ujawienie i amortyzacja wartości firmy a unikanie opodatkowania w podatku dochodowym od osób 

prawnych. 

7. Status spółki nieruchomościowej na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych.  

8. Konstrukcja jurydyczna ulgi abolicyjnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

9. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności a obowiązek podatkowy w 

podatku od towarów i usług – uwagi na tle wyroku TSUE z dnia 25 lutego 2021 r., C-604/19. 

10. Świadczenie usług doradztwa żywieniowego w placówce sportowej a zwolnienie usług opieki 

medycznej z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w świetle wyroku TSUE z dnia 4 marca 

2021 r., C-581/19. 

11. Charakter prawny wiążącej informacji stawkowej w podatku od towarów i usług. 

12. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości środków trwałych, w skład których wchodzą budowle 

– uwagi na tle wyroku NSA z dnia 29 stycznia 2020 r., II FSK 529/18. 

13. Podstawa kwalifikacji pojazdu do pojazdów specjalnych, korzystających ze zwolnienia od podatku 

od środków transportowych, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. 

14. Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn w przypadku nabycia prawa 

majątkowego powstałego w wyniku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w świetle wyroku NSA 

z dnia 19 lutego 2020 r., II FSK 735/18.  

15. Charakter prawny opłaty od środków spożywczych. 

 



 

 

Postępowanie podatkowe 

1. Dowody pozyskane w sposób sprzeczny z prawem a zasada prawdy obiektywnej w postępowaniu 

podatkowym.  

2. Dorosły domownik jako osoba uprawniona do doręczenia zastępczego w postępowaniu 

podatkowym. 

3. Zasady dokonywania doręczeń pism w postępowaniu podatkowym za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

4. Dopuszczalność wznowienia postępowania podatkowego w związku z odroczeniem utraty mocy 

obowiązującej przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją RP orzekł Trybunał Konstytucyjny w 

świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. 

5. Uprawnienia i obowiązki procesowe małżonków jako strony postępowania podatkowego.  

 

Prawo podatkowe a prawo bilansowe 

1. Zapis wydatku jako kosztu w księdze rachunkowej a moment zaliczenia tego wydatku jako kosztu 

uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w świetle wyroku NSA z dnia 8 

sierpnia 2017 r., II FSK 1852/15. 

2. Wadliwość dowodu księgowego dokumentującego poniesienie wydatku a dopuszczalność zaliczenia 

tego wydatku w poczet kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych w 

świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. 

3. Rok obrotowy spółki komandytowo-akcyjnej a rok obrotowy jej wspólników w świetle wyroku NSA z 

dnia 28 marca 2017 r., II FSK 541/15. 

 

Prawo rynku finansowego 

1. Wpływ operacji otwartego rynku Narodowego Banku Polskiego na podaż pieniądza. 

2. Status strony postępowania toczącego przed Komisją Nadzoru Finansowego w sprawie wydania 

zezwolenia na utworzenie banku – uwagi na tle postanowienia NSA z dnia 9 kwietnia 2008 r., II GSK 

483/07. 

3. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jako organ przymusowej restrukturyzacji banku. 

4. Uprawnienia i obowiązki członka banku spółdzielczego. 

5. Obowiązki banku jako instytucji obowiązanej do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu 

terroryzmu.  

6. Bank hipoteczny jako przykład banku wyspecjalizowanego. 

7. Konstrukcja systemu ochrony instytucjonalnej banków spółdzielczych. 

8. Wliczenie kwoty podatku od towarów i usług do odszkodowania z tytułu ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w 

związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem 

leasingu w świetle uchwały SN z dnia 11 września 2020 r., III CZP 90/19. 



 

 

9. Konstrukcja jurydyczna alternatywnej spółki inwestycyjnej.  

10. Sekurytyzacja aktywów jako źródło kapitału banku operacyjnego. 

11. Konstrukcja jurydyczna upadłości konsumenckiej. 

12. Uprawnienia i obowiązki dostawcy usług płatniczych.  

13. Uprawnienia i obowiązki stron umowy mieszkaniowego rachunku powierniczego. 

14. Kompensata jako szczególny typ bezgotówkowego rozliczenia pieniężnego. 

15. Skutki karnoprawne wykonywania czynności bankowych bez zezwolenia. 

 

Zasady przygotowania esejów: do pobrania 

 

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

