Wykaz „pytań otwartych” na egzamin z postępowania podatkowego dla kierunku prawo
podatkowe i rachunkowość (rok akademicki 2018-2019)

1. Pojęcie i cele postępowania podatkowego.
2. Zakres zastosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w
postępowaniu podatkowym.
3. Zastosowanie przepisów działu IV Ordynacji podatkowej do innych procedur niż
postępowanie podatkowe.
4. Pojęcie sprawy podatkowej.
5. Pojęcie i charakter prawny zasad ogólnych postępowania podatkowego.
6. Zasada legalności działania organu podatkowego.
7. Zasada zaufania do organu podatkowego.
8. Zasada prawdy obiektywnej.
9. Problematyka tzw. ciężaru dowodu w postępowaniu podatkowym.
10. Pojęcie dowodu w postępowaniu podatkowym.
11. Zasada czynnego udziału strony w postępowaniu podatkowym.
12. Elementy wniosku strony o przeprowadzenie dowodu.
13. Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego.
14. Zasada trwałości decyzji podatkowej.
15. Wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie zobowiązań podatkowych powstających
„z mocy decyzji” (sposób, przesłanki i forma, źródła informacji o zaistnieniu okoliczności
skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego).
16. Znaczenie dowodowe deklaracji, którą składają podatnicy przy wymiarze decyzyjnym (tj. w
zakresie zobowiązań podatkowych powstających „z mocy decyzji”).
17. Ewidencja gruntów i budynków jako dowód w postępowaniach w sprawie podatku od
nieruchomości.
18. Przedawnienie wymiaru w przypadku zobowiązań podatkowych powstających „z mocy
decyzji”.
19. Charakter prawny, wszczęcie, zakres postępowania dowodowego, uprawnienia organu i
obowiązki podatnika oraz „sposób zakończenia” i konsekwencje czynności
sprawdzających.
20. Charakter prawny, wszczęcie, zakres postępowania dowodowego, uprawnienia organu i
obowiązki podatnika oraz sposób zakończenia kontroli podatkowej.
21. Konsekwencje kontroli podatkowej, w której stwierdzono nieprawidłowość samoobliczenia/
samowymiaru.

22. Wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie zobowiązań podatkowych, dla których
przewidziano samoobliczenie/samowymiar (sposób, przesłanki i forma).
23. Wszczęcie postępowania podatkowego w sprawie zobowiązań podatkowych, dla których
przewidziano samoobliczenie/samowymiar - w przypadku wcześniejszego prowadzenia
kontroli podatkowej.
24. Postępowanie wyjaśniające w przypadku szacowania.
25. Postępowanie wyjaśniające w przypadku opodatkowania dochodu przerzuconego
(transferpricing).
26. Postępowanie wyjaśniające w przypadku opodatkowania dochodów nieujawnionych.
27. Postępowanie wyjaśniające w przypadku zastosowania klauzuli przeciwdziałającej
opodatkowaniu oraz cechy szczególne postępowania podatkowego tego rodzaju.
28. Księga podatkowa jako dowód w postępowaniu podatkowym.
29. Materiały z kontroli podatkowej jako dowód w postępowaniu podatkowym (w tym:
znaczenie dowodowe protokołu z kontroli).
30. Przedawnienie wymiaru w przypadku zobowiązań podatkowych, dla których przepisy
przewidują samoobliczenie/samowymiar.
31. Formy zakończenia postępowania w przypadku zobowiązań podatkowych, dla których
przepisy przewidują samoobliczenie/samowymiar.
32. Rodzaje i przesłanki rozstrzygnięć w sprawach roszczeń podatnika.
33. Charakterystyka postępowania w sprawie żądania stwierdzenia nadpłaty (wszczęcie,
postępowanie wyjaśniające oraz relacji do sprawy określenia wysokości zobowiązania
podatkowego).

