Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo
wieczorowe, rok akademicki 2018/2019

I.
1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych.
2. Finanse publiczne a finanse prywatne.
3. Funkcje finansów publicznych.
4. Władztwo finansowe państwa, w tym zasady dzielenia się władztwem finansowym.
5. Zlecenie publicznoprawne.
6. Struktura polskiego prawa finansowego.
7. Pojęcie, cechy i źródła prawa walutowego.
8. Pojęcie, cechy i źródła prawa dewizowego.
9. Pojęcie, cechy i źródła prawa rynków finansowych.
10. Związki prawa finansowego z innymi gałęziami prawa.
11. Podział dochodów publicznych pomiędzy państwo a samorząd terytorialny na
gruncie Konstytucji.
12. Dochody własne jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
13. Uprawnienia gmin w zakresie stanowienia i stosowania prawa podatkowego.
14. Udział we wpływach jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego.
15. Pojęcie oraz charakter prawny subwencji ogólnej.
16. Konstrukcja subwencji ogólnej na gruncie obecnie obowiązującej regulacji prawnej.
17. Pojęcie, charakter prawny oraz rodzaje dotacji celowych jako źródła dochodów
jednostek samorządu terytorialnego.
18. „Janosikowe” - pojęcie, cel, przesłanki i tryb ustalania, beneficjenci.
19. Pojęcie i charakter prawny budżetu (publicznego planu finansowego).
20. Pojęcie budżetu państwa w świetle Konstytucji.
21. Pojęcie i charakter prawny Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.
22. Tzw. zasady budżetowe.
23. Przychody i dochody, wydatki i rozchody budżetu państwa.
24. Rodzaje i przeznaczenie wydatków budżetu państwa.
25. Klasyfikacja budżetowa.
26. Charakter prawny strony wydatkowej budżetu.
27. Charakter prawny strony dochodowej budżetu.
28. Charakter prawny ustawy budżetowej.
29. Treść ustawy budżetowej.
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30. Zakres czasowy obowiązywania ustawy budżetowej.
31. Ustawa o prowizorium budżetowym.
32. Pojęcie oraz dopuszczalność „obładowywania” ustawy budżetowej.
33. Tryb przygotowania projektu ustawy budżetowej.
34. „Układ zadaniowy” budżetu państwa.
35. Kompetencje Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, Prezydenta RP oraz Trybunału
Konstytucyjnego w procesie uchwalania ustawy budżetowej.
36. Rezerwa ogólne a rezerwa celowa - pojęcie, cel ich tworzenia oraz zasady
dysponowania środkami je tworzącymi.
37. Zasady wykonywania ustawy budżetowej (art. 44 i art. 162 ustawy o finansach
publicznych).
38. Kompetencje Rady Ministrów oraz ministra finansów w procesie wykonywania
ustawy budżetowej.
39. Zasady rozliczania dotacji.
40. Przeniesienie wydatków.
41. Blokowanie wydatków budżetowych.
42. Wygaśnięcie kompetencji do dokonania wydatku budżetowego.
43. Kontrola wykonywania ustawy budżetowej oraz obowiązki Rady Ministrów z tym
związane.
44. Dług publiczny na gruncie Konstytucji, prawa unijnego oraz ustawy o finansach
publicznych - pojęcie, dopuszczalność, zasady przeciwdziałania jego zwiększeniu.
45. Deficyt budżetowy na gruncie Konstytucji, prawa unijnego oraz ustawy o finansach
publicznych - pojęcie, dopuszczalność, źródła finansowania.
46. Procedury ostrożnościowe i sanacyjne.
47. Pojęcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
48. Klasyfikacja wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
49. Procedura podejmowania uchwały budżetowej.
50. Ustalenie zastępcze budżetu jednostki samorządu terytorialnego - pojęcie, zakres
oraz charakter prawny.
51. Organizacja i kompetencje regionalnych izby obrachunkowych.
52. Pojęcie środków publicznych.
53. Pojęcie jednostek sektora finansów publicznych.
54. Jawność i przejrzystość prowadzenia gospodarki finansowej sektora finansów
publicznych.
55. Zasady gospodarowania środkami publicznymi.
56. Jednostka budżetowa.
57. Samorządowy zakład budżetowy.
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58. Instytucja gospodarki budżetowej.
59. Agencja wykonawcza.
60. Fundusz celowy.
61. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - podstawa
prawna, przesłanki podmiotowe i przedmiotowe, charakter prawny.

II.
1. Pojęcie ciężarów i świadczeń publicznych na gruncie art. 84 Konstytucji.
2. Daninowe a inne niż daninowe ciężary i świadczenia publiczne.
3. Pojęcie danin publicznych w Konstytucji.
4. Rodzaje danin publicznych (podatek, opłata, dopłaty, cła, składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne).
5. Pojęcie podatku.
6. Pojęcie opłaty.
7. Elementy konstrukcji podatku.
8. Władztwo daninowe państwa na gruncie art. 217 Konstytucji.
9. System źródeł prawa podatkowego w Polsce na gruncie art. 217 Konstytucji.
10. Elementy normy prawa podatkowego na gruncie art. 217 Konstytucji.
11. Cechy obowiązku podatkowego na gruncie art. 217 Konstytucji.
12. Znaczenie zasady demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego
zasady sprawiedliwości społecznej przy stanowieniu prawa podatkowego.
13. Umowy międzynarodowe w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu pojęcie, treść oraz miejsce w systemie źródeł prawa podatkowego w Polsce.
14. Traktaty unijne jako źródło prawa podatkowego.
15. Dyrektywy unijne jako źródło prawa podatkowego.
16. Miejsce dyrektyw unijnych „w sprawach podatkowych” w systemie źródeł prawa
podatkowego w Polsce.
17. Konstytucyjne podstawy lokalnego prawa podatkowego. Źródła lokalnego prawa
podatkowego.
18. Miejsce Ordynacji podatkowej w systemie prawa podatkowego - cel i zakres
regulacji.
19. Świadczenia, do których stosuje się Ordynację podatkową.
20. Ryczałty podatkowe - pojęcie doktrynalne oraz znaczenie pojęcia w Ordynacji
podatkowej.
21. Ulgi podatkowe jako element konstrukcji podatku.
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22. Klauzula generalna przeciwdziałająca unikaniu opodatkowania - cel, dopuszczalność
na gruncie Konstytucji RP, przesłanki i sposób zastosowania na gruncie
obowiązującej regulacji prawnej.
23. Pojęcie obowiązku i zobowiązania podatkowego na gruncie art. 4 i 5 Ordynacji
podatkowej.
24. Powstawanie zobowiązań podatkowych „z mocy decyzji” a powstawanie zobowiązań
podatkowych „z mocy prawa”.
25. Wymiar decyzyjny.
26. Charakter prawny obowiązku samowymiaru (samoobliczenia).
27. Konsekwencje prawne nieprawidłowego samowymiaru.
28. Rodzaje deklaracji podatkowych w prawie podatkowym - porównanie z punktu
widzenia ich treści oraz skutków prawnych.
29. Rodzaje decyzji wymiarowych i ich charakter prawny.
30. Korekta deklaracji - pojęcie, cel, dopuszczalność.
31. Interpretacje przepisów prawa podatkowego - pojęcie, funkcje i rodzaje, charakter
prawny.
32. Ochrona prawna wynikająca z interpretacji przepisów prawa podatkowego.
33. Pojęcie ksiąg podatkowych i cele ich prowadzenia.
34. Charakter prawny obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych.
35. Pojęcie i cel szacowania.
36. Przesłanki szacowania i procedura ich stwierdzenia.
37. Pojęcie płatnika i przyczyny jego ustanawiania.
38. Charakter prawny obowiązków płatnika.
39. Konstytucyjne zasady stanowienia obowiązków płatnika.
40. Orzeczenie o odpowiedzialności płatnika - przesłanki oraz charakter prawny
rozstrzygnięcia.
41. Zapłata podatku. Terminy zapłaty. Formy zapłaty.
42. Potrącenie podatkowe - przesłanki i tryb.
43. Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych jako sposób wygaśnięcia
zobowiązania podatkowego.
44. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych - rodzaje, geneza oraz podstawy
konstytucyjne.
45. Przesłanki przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
46. Charakter prawny decyzji o przyznaniu ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.
47. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych przedsiębiorców.
48. Przedawnienie w prawie podatkowym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.
49. Przedawnienie wymiaru zobowiązań podatkowych.
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50. Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
51. Odpowiedzialność osób trzecich.
52. Następstwo prawne w prawie podatkowym.
53. Pojęcie nadpłaty podatku.
54. Przyczyny powstania nadpłaty - tryb ich ujawnienia oraz likwidacji na gruncie
Ordynacji podatkowej.

III.
1. Cechy podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Dochody wyłączone z zakresu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy.
4. Łączne opodatkowanie małżonków.
5. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci.
6. Opodatkowanie dochodów spółek niemających osobowości prawnej.
7. Podatek dochodowy od osób fizycznych - ustalenie dochodu, ustalenie i rozliczenie
straty podatkowej.
8. Pojęcie przychodów podatkowych.
9. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
10. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
11. Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych.
12. Przesłanki i zasady opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
13. Przesłanki i zasady opodatkowania kartą podatkową.
14. Zryczałtowane opodatkowanie osób duchownych.
15. Wybór formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.
16. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych.
17. Podatek dochodowy od osób prawnych - zakres podmiotowy.
18. Podatek dochodowy od osób prawnych - przedmiot opodatkowania.
19. Podatek dochodowy od osób prawnych - ustalenie wielkości przychodów
podatkowych.
20. Podatek dochodowy od osób prawnych - ustalenie wielkości kosztów uzyskania
przychodów.
21. Opodatkowanie dochodu przerzuconego (transfer pricing).
22. Cechy podatku od towarów i usług (VAT).
23. Podatnik podatku od towarów i usług.
24. Zwolnienia podmiotowe w podatku od towarów i usług.
25. Przedmiot opodatkowania w podatku od towarów i usług.
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26. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług.
27. Stawki podatku od towarów i usług.
28. Odliczenie podatku naliczonego.
29. Obowiązki formalne podatnika podatku od towarów i usług (obowiązek rejestracji,
prowadzenia ewidencji, wystawiania faktur, złożenia deklaracji).
30. Sankcje w podatku od towarów i usług.
31. Cechy akcyzy.
32. Podatnik akcyzy.
33. Przedmiot opodatkowania akcyzą.
34. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy.
35. Procedura zawieszenia poboru akcyzy.
36. Podatnik podatku od nieruchomości.
37. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
38. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości.
39. Stawki w podatku od nieruchomości.
40. Wymiar i zapłata podatku od nieruchomości.
41. Elementy konstrukcji podatku rolnego.
42. Elementy konstrukcji podatku leśnego.
43. Elementy konstrukcji podatku od środków transportowych.
44. Elementy konstrukcji podatku od czynności cywilnoprawnych.
45. Podatnicy i przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.
46. Zwolnienia w podatku od spadków i darowizn.
47. Grupy podatkowe w podatku od spadków i darowizn.
48. Ulga „mieszkaniowa” w podatku od spadków i darowizn.
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