WYKAZ PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH NA EGZAMIN MAGISTERSKI
Z PRAWA PODATKOWEGO
Kierunek: Prawo studia stacjonarne
1. Definicja podatku. Wskaż cechy stałe podatku odróżniające tę daninę od opłaty, grzywny i darowizny.
2. Ulga, zwolnienie i wyłączenie podatkowe (istota i różnice).
3. Funkcje podatków.
4. Źródła prawa podatkowego.
5. Organy podatkowe realizujące podatki stanowiące dochód budżetu państwa.
6. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe.
7. W jaki sposób powstają zobowiązania podatkowe?
8. Płatnik a inkasent (istota i różnice).
9. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego – ogólna charakterystyka instytucji.
10. Termin płatności podatku.
11. Tryb stwierdzenia nadpłat
12. Odroczenie a przedłużenie terminu płatności podatku.
13. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych – wysokość, podmioty zobowiązane do naliczania.
14. Przesłanki zastosowania ulg w zapłacie podatku.
15. Odpowiedzialność spadkobiercy za zobowiązania podatkowego – podstawowe zasady.
16. Zasady odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe.
17. Zasady ogólne postępowania podatkowego – wymień i omów dwie z nich.
18. Sposoby wszczęcia postępowania podatkowego.
19. Pojęcie strony postępowania podatkowego.
20. Elementy decyzji podatkowej.
21. Odwołanie od decyzji – termin, właściwe organy.
22. Przesłanki i tryb wznowienia postępowania podatkowego.
23. Przesłanki i tryb stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej.
24. Zasady wykonalności decyzji podatkowych.
25. Jaki jest zakres czynności sprawdzających?
26. Czym się różni kontrola podatkowa od kontroli skarbowej?
27. Jaki jest zakres i kogo dotyczy tajemnica skarbowa?
28. Jakimi podatkami może być opodatkowany dochód w Polsce?
29. Ograniczony i nieograniczony obowiązek w podatku dochodowym od osób fizycznych.
30. Tryb płatności podatku dochodowego od osób fizycznych.
31. Stawki w podatku dochodowym od osób fizycznych.
32. Na kim ciąży obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
33. Stawki w podatku dochodowym od osób prawnych.
34. Czym się różni wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów od eksportu towarów?
35. Co to jest "towar" w rozumieniu przepisów o podatku VAT?
36. Podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług.
37. Stawki w podatku akcyzowym – rodzaje.
38. Co należy rozumieć przez pojęcie „wyroby akcyzowe”?
39. Jaka działalność opodatkowana jest podatkiem od gier?
40. Konstrukcja podatku od wydobycia niektórych kopalin.
41. Zakres podmiotowy podatku tonażowego.
42. Zryczałtowane formy opodatkowania dochodu.
43. Łączne zobowiązanie pieniężne.
44. Przedmiot podatku leśnego.
45. Przedmiot opodatkowania w podatku od środków transportowych.
46. Przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych.
47. Opodatkowanie darowizn – podstawowe zasady.
48. Przedmiot opodatkowania opłatą targową.
49. Opłata miejscowa a opłata uzdrowiskowa.
50. Przedmiot opodatkowania opłatą skarbową.

