Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego

Pytania na egzamin dyplomowy z Finansów publicznych i prawa finansowego

(kierunek: ADMINISTRACJA, I stopień, studia licencjackie stacjonarne
i niestacjonarne)

1.

Finanse publiczne – pojęcie, funkcje, struktura

2.

Zakres i jednostki sektora finansów publicznych

3.

Finanse publiczne a finanse niepubliczne

4.

Jawność i przejrzystość finansów publicznych – instrumenty prawne ich realizacji

5.

Konstytucyjne regulacje finansów publicznych

6.

Źródł a prawa finansowego w Polsce

7.

Standardy finansowe samorządu terytorialnego w świetle Europejskiej Karty
Samorządu Lokalnego

8.

Pojęcie polityki finansowej, instrumenty i warunki jej skuteczno ści

9.

Środki publiczne a dochody publiczne

10. Podział publicznych środków finansowych mi ędzy pa ństwo i jednostki samorz ądu
terytorialnego (JST)
11. Gospodarka finansowa jednostek sektora finansów publicznych – zasady i metody
12. Budżet państwa – istota i cechy charakterystyczne
13. Charakter prawny bud żetu państwa
14. Zasady bud żetowe a praktyka bud żetowa
15. Dochody budżetu państwa oraz ich struktura
16. Istota i zakres Wieloletniego Planu Finansowego Pa ństwa
17. Rezerwa ogólna i rezerwy celowe bud

żetu – uzasadnienie ich tworzenia, wielko

dysponowanie i przeznaczenie
18. Procedura projektowania i uchwalania bud żetu państwa
19. Istota oraz tryb udzielania absolutorium w bud żecie państwa
20. Budżet JST – pojęcie, istota i cechy charakterystyczne
21. Wieloletnia prognoza finansowa JST – istota i tre ść
22. Proces uchwalania budżetu JST
23. Źródł a dochodów budżetu gminy
24. Źródł a finansowania zada ń zleconych JST

ść,

25. Dochody wł asne samorz ądu terytorialnego jako źródł o samodzielności finansowej
26. Konsekwencje nieuchwalenia bud żetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie
27. Pojęcie oraz procedura udzielania absolutorium z tytuł u wykonania bud żetu JST. Skutki
nieudzielenia absolutorium
28. Nadzór i kontrola nad gospodarką finansową JST
29. Dł ug i deficyt sektora finansów publicznych
30. Regulacje ograniczaj ące wysoko ść dł ugu publicznego
31. Procedury ostro żnościowe i sanacyjne
32. Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych
33. Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
34. Kontrola finansowa – pojęcie, istota i zadania
35. Pojęcie podatku. Cechy stał e i zmienne
36. Podział , rodzaje i funkcje podatków
37. Strony stosunku prawnopodatkowego
38. Wł aściwość miejscowa i rzeczowa organów podatkowych w polskim prawie
podatkowym
39. Sposoby powstawania zobowi ązania podatkowego w polskim prawie podatkowym
40. Rodzaje stawek podatkowych (na przykł adzie obowi ązującego systemu podatkowego)
41. Podatek a opł ata i cł o
42. Pojęcie i zakres harmonizacji podatków w Unii Europejskiej
43. Perspektywa finansowa i bud żet ogólny Unii Europejskiej (poj ęcia i różnice)
44. Dochody budżetu ogólnego Unii Europejskiej
45. Warunki wprowadzenia euro

