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Egzamin kwalifikacyjny 2022 

Kolegium Nauk Prawnych Szkoły Doktorskiej - część ustna 
Specjalność: Prawo finansowe  

z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego 

 
I. Prawo finansowe 

1. Finanse publiczne a finanse prywatne 

2. Pojęcie i zakres budżetu  państwa 

3. Zasady budżetowe 

4. Dochody i wydatki budżetu państwa 

5. Jednostki sektora finansów publicznych 

6. Wieloletni Plan Finansowy Państwa 

7. Budżet zadaniowy  

8. Opracowywanie projektu i uchwalanie budżetu państwa 

9. Tryb wykonywania budżetu państwa i zmiany budżetu w trakcie jego wykonywania 

10. Budżet środków europejskich 

11. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 

12. Dług publiczny państwa a deficyt budżetu państwa 

13. Pojęcie i zakres budżetu JST 

14. Wieloletnia prognoza finansowa 

15. Opracowywanie projektu i uchwalanie budżetu JST 

16. Dochody i wydatki  budżetu JST 

17. Dług publiczny i deficyt budżetowy JST 

18. Pojęcie i rodzaje podatków 

19. Elementy konstrukcji prawnej podatku 

20. Pojęcie i sposoby powstawania zobowiązań podatkowych 

21. Obowiązek podatkowy a zobowiązanie podatkowe 

22. Pojęcie podatnika i zakres jego odpowiedzialności podatkowej 

23. Pojęcie płatnika i inkasenta oraz zakres ich  odpowiedzialności podatkowej 

24. Następcy prawni i ich odpowiedzialność podatkowa  

25. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 

26. Wygasanie zobowiązań podatkowych 

27. Ogólne i indywidualne interpretacje podatkowe Ministra Finansów 

28. Postępowanie podatkowe a ogólne postępowanie administracyjne 

29. Organy podatkowe 

30. Dowody w postępowaniu podatkowym 

31. Decyzja w postępowaniu podatkowym 

32. Kontrola podatkowa 

33. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania 

34. Informacje o schematach podatkowych 

35. Podmiot, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób 

fizycznych 

36. Obliczanie i pobór podatku dochodowego od osób fizycznych 

37. Podmiot, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku dochodowym od osób 

prawnych 

38. Obliczanie i pobór podatku dochodowego od osób prawnych 

39. Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu 

40. Podatek od towarów i usług a podatek akcyzowy - podobieństwa i różnice 

41. Podmiot, przedmiot i podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług 

42. Podatek od czynności cywilnoprawnych 

43. Ryczałt podatkowy 

44. Podatek od spadków i darowizn 

45. Podatek od nieruchomości 

46. Podatek rolny  

47. Opłaty lokalne 

48. Prawo celne w systemie prawa 
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49. Cło jako danina publiczna 

50. Objęcie towaru procedurą celną 

51. Dług celny 

52. Organy celne i postępowanie w sprawach celnych 

53. System bankowy 

54. Miejsce i rola banku centralnego w systemie bankowym  

55. Narodowy Bank Polski 

56. Rada Polityki Pieniężnej  

57. System gwarantowania depozytów 

58. Komisja Nadzoru Finansowego 

59. Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych 

60. Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

 

II. Prawo administracyjne 

61. Administracyjne prawo wewnętrzne. 

62. Sądy administracyjne. 

63. Decyzja deklaratoryjna a zaświadczenie. 

64. Przesłanki uchylenia przez sąd administracyjny decyzji administracyjnej. 

65. Sposoby nawiązywania stosunków administracyjno-prawnych. 

66. Kontrola instancyjna. 

67. Rodzaje właściwości organów prowadzących postępowanie administracyjne. 

68. Pojęcie decyzji. Struktura decyzji. 

69. Prawo odwołania w postępowaniu administracyjnym. 

70. Nieważność decyzji administracyjnej. 

71. Rodzaje skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i rodzaje wyroków. 

72. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

73. Zasady i podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego. 

74. Środki zaskarżenia w postępowaniu egzekucyjnym.  

75. Spółki Skarbu Państwa, ich ustrój i sytuacja prawna. 

 

III. Prawo cywilne 

76. Stosunek cywilnoprawny 

77. Konstrukcja i działanie osoby prawnej 

78. Oświadczenie woli i jego interpretacja 

79. Forma czynności prawnych - rodzaje i funkcje 

80. Sankcje wadliwych czynności prawnych  

81. Zasada swobody umów 

82. Skarga pauliańska 

83. Umowa zlecenia a umowa o dzieło 

84. Konstrukcja praw zastawniczych 

85. Odpowiedzialność za długi spadkowe 

86. Pojęcia przedsiębiorcy, konsumenta i działalności gospodarczej 

87. Status osobowych spółek handlowych  

88. Spółka kapitałowa w organizacji 

89. Aport w spółce kapitałowej 

90. Kapitał zakładowy i jego funkcje 

91. Udział w spółce z o.o. 

92. Funkcje zarządu w spółce z o.o 

93. Funkcje zgromadzenia wspólników w spółce kapitałowej 

94. Charakter prawny spółki akcyjnej 

95. Podział i łączenie spółek handlowych 

96. Istota postępowania upadłościowego i naprawczego 

97. Zdolność upadłościowa i jej wyłączenia 

98. Pojęcie i rodzaje papierów wartościowych 

99. Akcja i jej rodzaje 

100. Umowa leasingu 

 


