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KONKURS NA STANOWISKO AYSTENTA SĘDZIEGO
(umowa na zastępstwo )
W WOJEWÓDZKIM SĄDZIE ADMINISTRACYJNYM W RZESZOWIE
Data - 16 maja 2017 r.
Imię i nazwisko kandydata (należy wypełnić czytelnie)

Zwrot testu
Ilość uzyskanych punktów z testu
Ilość uzyskanych punktów łącznie
Część I – Test
Tylko jedno rozwiązanie jest prawidłowe. Odpowiedzi należy udzielić poprzez
zakreślenie kółkiem, tylko jednej z liter, której kandydat przyporządkowuje odpowiedź.
W przypadku dokonania przez kandydata zmian zakreślonych odpowiedzi za dane
zadanie testowe komisja przyznaje 0 punktów.
1. Sposób prowadzenia postępowania podatkowego regulują :
a) przepisy ustawy Ordynacja podatkowej;
b) przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego;
c) przepisy ustawy o kontroli skarbowej ;
2. Przewidziana w ustawie Ordynacja podatkowa interpretacja co do zakresu i sposobu
zastosowania prawa podatkowego jest:
a) wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla
wnioskodawcy;
b) wiążąca dla wszystkich podatników ;
c) wiążąca tylko dla wnioskodawcy;
3. We wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
podatnik może zapytać o ocenę prawną :
a) wyłącznie planowanych działań przyszłych;
b) zagadnienia, które budzi wątpliwości w toczącej się właśnie kontroli skarbowej;
c) dowolnie wybranego istniejącego już stanu faktycznego;
4. Postępowanie podatkowe jest :
a) dwuinstancyjne i jawne wyłącznie dla stron;
b) dwuinstancyjne i jawne bez ograniczeń;
c) dwuinstancyjne i niejawne z uwagi na konieczność przestrzegania tajemnicy
skarbowej;

2

5. Zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości w stosunku do osoby fizycznej
powstaje w chwili:
a) doręczenia jej decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania;
b) nabycia własności nieruchomości;
c) z chwilą zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa wiąże powstanie takiego
zobowiązania;
6. Na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa za zaległości podatkowe spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają:
a) solidarnie członkowie zarządu;
b) wspólnicy do wysokości posiadanego udziału w kapitale zakładowym spółki;
c) solidarnie wspólnicy i członkowie zarządu;
7. Warunkiem łącznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
przez małżonków jest :
a) wspólne zamieszkiwanie przez cały rok podatkowy;
b) istnienie wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy ;
c) osiągniecie dochodu podlegającego opodatkowaniu przez każdego z małżonków ;
8. Przedawnione zobowiązanie podatkowe :
a) wygasa definitywnie;
b) nie wygasa ale nie może być dochodzone na drodze egzekucji;
c) istnieje jako zobowiązanie naturalne i będzie mogło zostać potrącone w przyszłości
np. z nadpłaty w innym podatku;
10. Przedawnienie zobowiązania z tytułu opodatkowania dochodu nieznajdującego
pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu następuje po upływie:
a) 2 lat ;
b) 3 lat ;
c) 5 lat ;
11. Stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla nieruchomości związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej nie ma zastosowania do budynków i budowli :
a) które nie są własnością przedsiębiorcy;
b) których stan techniczny uniemożliwia wykorzystanie do prowadzenia działalności
gospodarczej;
c) w stosunku do których zapadła decyzja o rozbiórce;
12. Pierwszy rok podatkowy dla podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
rozpoczynającego działalność w kwietniu stanowi :
a) zasadniczo ten rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej;
b) zawsze kolejne 12 miesięcy;
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c) fakultatywnie, czas pozostały do końca następnego roku kalendarzowego;
13. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w gminie wynikają z:
a) wyłącznie z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;
b) obwieszczenia Ministra ds. finansów publicznych;
c) uchwały Rady Gminy;
14. Podatek akcyzowy jest podatkiem:
a) dochodowym;
b) obrotowym ;
c) lokalnym ;
15. Amortyzacją nazywamy:
a) ratę zaległego podatku podlegającą rozliczeniu po zakończeniu roku podatkowego ;
b) podatek należny pomniejszony o podatek naliczony ;
c) koszt związany ze stopniowym zużyciem środków trwałych ;
16. Zwrot zapłaconego podatku od środków transportowych przysługuje podatnikowi
który:
a) wykonywał przewozy w transporcie kombinowanym na terytorium RP;
b) doznał w danym roku podatkowym szkód majątkowych w wyniku klęski żywiołowej
;
c) posiada środki transportu niezdatne do gospodarczego wykorzystania;
17. Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają:
a) wyłącznie wyroby akcyzowe ;
b) wyroby akcyzowe oraz samochody osobowe ;
c) wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe
oraz samochody ciężarowe;

18. Regulacje dotyczące cła, stosowane na terytorium RP, wynikają:
a) w pierwszej kolejności z ustawy - prawo celne ;
b) w pierwszej kolejności z wiążących RP bilateralnych umów międzynarodowych ;
c) w pierwszej kolejności z rozporządzenia ustanawiającego unijny kodeks celny ;
19. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
a) odpłatna dostawa towarów i usług ;
b) zakup towarów i usług ;
c) wewnątrzwspólnotowe bezpłatne nabycie towarów;
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20. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje
:
a) każdemu kto zakupił towar w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
b) podatnikowi VAT, który wykorzystał zakupiony towar na cele osobiste ;
c) podatnikowi VAT, który dokonuje odsprzedaży towarów zakupionych w celu
prowadzenia działalności gospodarczej;
21. Określenia „puste faktury” używa się w stosunku do faktur:
a) dokumentujących zakup towarów zwolnionych z podatku VAT ;
b) nieodzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych ;
c) dokumentujących zakup towarów z zerową stawką podatku VAT ;
22. Podatnikiem podatku akcyzowego nie jest:
a) podatkowa grupa kapitałowa;
b) spółka cywilna;
c) osoba fizyczna ;
23. Ciężar finansowy podatku VAT ponosi:
a) ostateczny konsument towaru;
b) nabywca dokonujący odsprzedaży towaru;
c) sprzedawca towaru ;
24. Nie stanowią dochodu gminy wpływy z podatku:
a) od nieruchomości;
b) dochodowego od osób fizycznych;
c) akcyzowego;
25. Osoba fizyczna udostępniająca lokal na podstawie umowy najmu nie podlega
opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli:
a) udostępnia lokal nieodpłatnie;
b) złożyła oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów
ewidencjonowanych;
c) zawarła umowę w formie ustnej i nie złożyła żadnej deklaracji ;

