Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej w dniu 28 października 2014 r.

1.

W rozumieniu ustawy o rachunkowości, dzień bilansowy to:
a) dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe;
b) dzień sporządzenia sprawozdań finansowych;
c) tylko dzień kończący rok obrotowy.

2.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji
rewizyjnej albo likwidatorem może być:
a) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
b) tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
c) osoba prawna.

3.

Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej, rygor natychmiastowej wykonalności decyzji
nadawany jest przez:
a) organ podatkowy właściwy dla kontrolowanego w dniu wszczęcia postępowania
kontrolnego;
b) organ podatkowy właściwy dla kontrolowanego w dniu zakończenia postępowania
kontrolnego;
c) organ kontroli skarbowej właściwy dla kontrolowanego w dniu zakończenia
postępowania kontrolnego.

4.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, strona postępowania podatkowego powinna
być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków,
opinii biegłych lub oględzin przynajmniej na:
a) 7 dni przed terminem;
b) 14 dni przed terminem;
c) 3 dni przed terminem.

5.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością,
dzień dywidendy wyznacza się w ciągu:
a) dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku;
b) miesiąca od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku;
c) 14 dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

6.

Przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do:
a) transakcji zbycia przedsiębiorstwa;
b) sprzedaży ruchomości stanowiącej środek trwały;
c) sprzedaży nieruchomości.

7.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednostki
samorządu terytorialnego:
a) są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich
dochodów;
b) są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych od dochodów innych
niż określone w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
c) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
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8.

W sprawie o wykroczenie skarbowe oskarżony może korzystać z pomocy:
a) jednego obrońcy;
b) dwóch obrońców;
c) trzech obrońców.

9.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, darowizny dokonane
przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz osób fizycznych:
a) nie podlegają odliczeniu od dochodu;
b) podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli są przeznaczone na cele społecznie
użyteczne, określone w ustawie;
c) nie podlegają odliczeniu od dochodu, w zakresie przekraczającym wartość 10%
dochodu.

10.

Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej, stosunek pracy inspektora kontroli skarbowej
wygasa w przypadku:
a) utraty nieposzlakowanej opinii;
b) ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej,
jeżeli wina inspektora jest oczywista;
c) zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.

11.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, rezerwą ogólną dysponuje co do zasady:
a) Rada Ministrów;
b) Prezes Rady Ministrów;
c) Minister Finansów.

12.

Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej, wszczęcie postępowania kontrolnego następuje:
a) na wniosek lub z urzędu;
b) wyłącznie z urzędu w formie upoważnienia;
c) wyłącznie z urzędu w formie postanowienia.

13.

Przywóz samochodu ze Szwajcarii jest, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług:
a) nabyciem wewnątrzwspólnotowym;
b) importem;
c) przewozem towaru między państwami członkowskimi wspólnot europejskich.

14.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, właściwość rzeczową organu
administracji publicznej ustala się:
a) w sprawach dotyczących nieruchomości – według miejsca jej położenia;
b) według przepisów o zakresie jego działania;
c) zgodnie z podziałem kompetencyjnym między organami administracji publicznej.

15.

Audyt, o którym mowa w ustawie o kontroli skarbowej wykonuje:
a) inspektor kontroli skarbowej lub pracownik jednostki organizacyjnej kontroli
skarbowej;
b) organ kontroli skarbowej;
c) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.

2

Egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej w dniu 28 października 2014 r.

16.

Na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za osobę mającą
miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną,
która przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym dłużej niż:
a) 182 dni;
b) 183 dni;
c) 180 dni.

17.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, wydanie, odmowa wydania, zmiana oraz
cofnięcie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego następuje w drodze:
a) postanowienia;
b) decyzji;
c) zarządzenia.

18.

Miejscem dostawy towarów niewysyłanych lub nietransportowanych, zgodnie z ustawą
o podatku od towarów i usług, jest miejsce, w którym:
a) dostawca towarów posiada siedzibę działalności gospodarczej;
b) nabywca towarów posiada siedzibę działalności gospodarczej;
c) towary znajdują się w momencie dostawy.

19.

W świetle Kodeksu postępowania administracyjnego, spory kompetencyjne między
organami jednostek samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej
rozstrzyga:
a) wojewoda;
b) minister właściwy do spraw administracji publicznej;
c) sąd administracyjny.

20.

Obowiązek dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w podatku
dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do udostępniania wartości
niematerialnych i prawnych dotyczy transakcji, których łączna wartość w roku
podatkowym przekracza równowartość:
a) 100 000 euro;
b) 50 000 euro;
c) 30 000 euro.

21.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają towary własnej produkcji i
towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku:
a) rozwiązania spółki akcyjnej;
b) rozwiązania spółki jawnej;
c) rozwiązania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

22.

Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej, informacje od osób prawnych, jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub
wysokość zobowiązania podatkowego, które następnie są przetwarzane w rozumieniu
przepisów o ochronie danych osobowych, także bez wiedzy i zgody osoby, której dane
te dotyczą, udostępniane są organowi kontroli skarbowej:
a) na podstawie postanowienia organu kontroli skarbowej;
b) na podstawie ustnego żądania organu kontroli skarbowej;
c) na podstawie decyzji organu kontroli skarbowej wydanej w trybie Kodeksu
postępowania administracyjnego.
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23.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za datę
powstania przychodu w przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
uznaje się:
a) ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej
fakturze, nie rzadziej niż raz w roku;
b) pierwszy dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej
fakturze, nie rzadziej niż raz w roku;
c) dzień wystawienia faktury.

24.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, księgi podatkowe uważa się za rzetelne:
a) jeżeli dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty;
b) jeżeli są prowadzone zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów;
c) jeżeli są niewadliwe.

25.

Zgodnie z przepisami ustawy o kontroli skarbowej, organ kontroli skarbowej właściwy
w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozostaje właściwy w sprawie, której
postępowanie dotyczy:
a) tylko do momentu zaistnienia zdarzeń powodujących zmianę właściwości;
b) od wszczęcia do zakończenia kontroli, chociażby w toku postępowania zmieniły się
podstawy właściwości;
c) do momentu wydania postanowienia o zmianie właściwości.

26.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku odpłatnego
zbycia pożyczonych papierów wartościowych na zasadach określonych w odrębnych
przepisach (sprzedaż krótka), dochód ustala się:
a) na dzień zbycia papierów wartościowych;
b) na dzień zwrotu pożyczonych papierów wartościowych;
c) na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonano zbycia papierów
wartościowych.

27.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, pełnomocnikiem strony w postępowaniu
podatkowym może być:
a) wyłącznie adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy;
b) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych;
c) każda osoba fizyczna lub prawna.

28.

Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej, datą wszczęcia postępowania kontrolnego jest:
a) dzień doręczenia kontrolowanemu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
postępowania kontrolnego;
b) dzień doręczenia kontrolowanemu upoważnienia do wszczęcia postępowania
kontrolnego;
c) dzień doręczenia kontrolowanemu postanowienia o wszczęciu postępowania
kontrolnego.
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29.

W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem dostawy towarów w
przypadku towarów wysyłanych lub transportowanych przez dokonującego ich
dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią jest miejsce:
a) w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do
nabywcy;
b) w którym swoją siedzibę ma dostawca;
c) w którym towary znajdują się w momencie dostawy.

30.

Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej, do uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej
właściwy jest:
a) Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, w przypadku decyzji wydanej przez
dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
b) dyrektor izby skarbowej właściwy do rozpatrzenia odwołania;
c) organ kontroli skarbowej, który ją wydał.

31.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, ujęte w budżecie państwa wydatki oraz
łączne rozchody:
a) stanowią nieprzekraczalny limit;
b) stanowią prognozę wydatków;
c) mogą być na bieżąco korygowane.

32.

Decyzja, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:
a) zawsze rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości;
b) rozstrzyga sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończy
sprawę w danej instancji;
c) stanowi formę zatwierdzenia ugody zawartej przed organami, administracji
publicznej.

33.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzacji
nie podlegają:
a) składniki majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w
której te składniki były używane;
b) przyjęte do używania inwestycje w obcych środkach trwałych;
c) budynki wybudowane na cudzym gruncie.

34.

Amortyzacji, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlegają
nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:
a) spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego;
b) dzieła sztuki;
c) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów.

35.

Jeżeli przepis ustawy nie stanowi inaczej, na zasadach określonych w Kodeksie karnym
skarbowym odpowiada tylko ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat:
a) 16;
b) 17;
c) 18.
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36.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, poniesioną
stratę można rozliczyć w okresie nie dłuższym niż kolejno następujące po sobie:
a) 2 lata podatkowe;
b) 3 lata podatkowe;
c) 5 lat podatkowych.

37.

Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, karami za przestępstwa skarbowe są, m.in.:
a) kara grzywny określona kwotowo i kara pozbawienia wolności;
b) kara grzywny w stawkach dziennych i zakaz prowadzenia działalności
gospodarczej;
c) kara ograniczenia wolności.

38.

Ogólnych zezwoleń dewizowych udziela, zgodnie z ustawą Prawo dewizowe:
a) dyrektor izby celnej w drodze decyzji;
b) minister właściwy do spraw finansów publicznych w drodze rozporządzenia;
c) Prezes Narodowego Banku Polskiego w drodze decyzji.

39.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów
księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
a) wyłącznie dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze;
b) wyłącznie księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont
księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych;
c) dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi
głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i
pasywów (inwentarz).

40.

Nie są wolne od podatku, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych:
a) odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji;
b) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa geologicznego i
górniczego;
c) ekwiwalenty pieniężne za używane przez pracowników przy wykonywaniu pracy
narzędzia, materiały lub sprzęt, stanowiące ich własność.

41.

Jeżeli ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym
wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach
karnych innej ustawy, stosuje się:
a) przepis Kodeksu karnego skarbowego;
b) przepis karny innej ustawy;
c) każdy z tych przepisów.

42.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, wskutek zastosowania środka egzekucyjnego,
o którym podatnik został zawiadomiony:
a) bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony;
b) bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany;
c) nie następuje zawieszenie ani przerwanie biegu terminu przedawnienia.
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43.

W myśl ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieni od podatku VAT są podatnicy,
u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim
roku podatkowym kwoty:
a) równowartości 10 000 euro;
b) 50 000 złotych;
c) 150 000 złotych.

44.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, do odpowiedzialności solidarnej za
zobowiązania podatkowe stosuje się:
a) przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych;
b) przepisy
Kodeksu
postępowania
administracyjnego
dla
zobowiązań
publicznoprawnych;
c) wyłącznie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa.

45.

W myśl przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami
uzyskania przychodów są:
a) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo
zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie;
b) wszystkie poniesione koszty w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo
zabezpieczenia źródła przychodów;
c) koszty enumeratywnie wymienione w ustawie.

46.

Podatnikowi, który nie dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w
ustawowych terminach przysługuje prawo do takiego obniżenia poprzez dokonanie
korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia, nie
później jednak niż:
a) do końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego lub w
roku następnym;
b) w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia
podatku należnego;
c) w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia
podatku należnego.

47.

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosuje się do:
a) przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie
skutecznej umowy;
b) przychodów z najmu;
c) przychodów otrzymanych na podwyższenie kapitału zakładowego.

48.

Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, wyroby akcyzowe oznaczone uszkodzonymi
albo zniszczonymi znakami akcyzy:
a) mogą być sprzedawane za zgodą dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
b) mogą być sprzedawane za zgodą naczelnika urzędu skarbowego;
c) nie mogą być sprzedawane.
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49.

W świetle ustawy o kontroli skarbowej, do zakresu kontroli skarbowej nie należy:
a) kontrola rzetelności wypełniania zobowiązań wynikających z udzielonych przez
Skarb Państwa poręczeń i gwarancji;
b) kontrola celowości wykorzystania środków zaliczanych do dochodów własnych i
subwencji ogólnej jednostki samorządu terytorialnego;
c) kontrola prawidłowości przekazywania środków własnych do budżetu Unii
Europejskiej.

50.

Zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa, bieg terminu przedawnienia
przerywa:
a) wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie
skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z
niewykonaniem zobowiązania podatkowego;
b) ogłoszenie upadłości;
c) wniesienie skargi do Sądu Administracyjnego na decyzję dotyczącą zobowiązania
podatkowego.

51.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, w przypadku gdy księgi rachunkowe są
prowadzone poza siedzibą jednostki lub miejscem sprawowania zarządu, kierownik
jednostki jest obowiązany powiadomić właściwy urząd skarbowy o miejscu
prowadzenia ksiąg rachunkowych w terminie:
a) 15 dni od dnia ich wydania;
b) 30 dni od dnia ich wydania;
c) 14 dni od dnia ich wydania.

52.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, oddział osoby prawnej, będącej
organizacją pożytku publicznego, prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli
samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe:
a) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, za zgodą naczelnika urzędu
skarbowego, właściwego dla osoby prawnej;
b) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, za zgodą dyrektora izby skarbowej,
właściwego dla osoby prawnej;
c) jest podatnikiem podatku od towarów i usług, na mocy ustawy bez konieczności
uzyskania zgody.

53.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, organ podatkowy określa podstawę
opodatkowania w drodze oszacowania, jeżeli:
a) brak jest ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do jej określenia;
b) podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania z ulg podatkowych;
c) podatnik złożył wniosek o określenie podstawy opodatkowania w tej formie.

54.

W świetle ustawy Ordynacja podatkowa, o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej nie
zawiadamia się, jeżeli:
a) kontrola dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku
naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług;
b) kontrola ma być wszczęta na żądanie strony;
c) czynności związane są z kontrolą koordynowaną.
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55.

Pod pojęciem „przedsiębiorstwa”, w ustawie o podatku dochodowym od osób
fizycznych, rozumie się:
a) przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;
b) przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych;
c) przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej.

56.

Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, podatnik odpowiada całym swoim majątkiem
za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. W przypadku osób pozostających
w związku małżeńskim odpowiedzialność ta, obejmuje:
a) wyłącznie majątek odrębny podatnika;
b) majątek odrębny podatnika oraz majątek wspólny podatnika i jego małżonka;
c) wyłącznie majątek wspólny podatnika i jego małżonka.

57.

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, w przypadku, gdy kwoty stosowane do
określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote
dokonuje się według:
a) kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego;
b) kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na
dzień wystawienia faktury;
c) kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na
ostatni dzień roboczy miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy.

58.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową
środka trwałego, w przypadku odpłatnego nabycia, uważa się:
a) wartość rynkową środka trwałego;
b) wartość określoną przez rzeczoznawcę z uwzględnieniem ceny rynkowej;
c) cenę nabycia.

59.

W świetle ustawy Ordynacja podatkowa, kontrola podatkowa zostaje zakończona:
a) w dniu doręczenia protokołu kontroli;
b) w dniu doręczenia zawiadomienia o rozpatrzeniu zastrzeżeń i wyjaśnień
kontrolowanego złożonych do protokołu;
c) z upływem 14 dni od daty doręczenia protokołu kontroli.

60.

Zgodnie z ustawą o kontroli skarbowej, w przypadku, gdy w trakcie toczącego się
postępowania kontrolnego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, organ
kontroli skarbowej kończy postępowanie kontrolne:
a) decyzją w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;
b) postanowieniem o umorzeniu postępowania ze względu na jego bezprzedmiotowość;
c) wynikiem kontroli.
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