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WSTĘP

Pytania testowe zawarte w  niniejszym opracowaniu zostały wskazane w  załączniku 
do uchwały Nr  2/VII/2019 Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradz-
twa Podatkowego z 17.01.2019  r. w  sprawie wykazu pytań i  zadań egzaminacyjnych 
do egzaminu na doradcę podatkowego, wydanej na podstawie art. 22 ust. 12 ustawy 
z 5.07.1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 283). Pytania obowiązu-
ją od 1.03.2019 r.





 

WYKAZ SKRÓTÓW

dyrektywa 95/59 – dyrektywa 95/59/WE z  27.11.1995  r. w  sprawie podatków innych 
niż podatki obrotowe, wpływających na spożycie wyrobów tytonio-
wych (Dz.Urz. UE L 291, s. 40, ze zm.)

dyrektywa 95/60 – dyrektywa Rady 95/60/WE z 27.11.1995 r. w sprawie banderolowa-
nia olejów napędowych i nafty (Dz.Urz. UE L 291, s. 46)

dyrektywa 2005/19 – dyrektywa Rady 2005/19/WE z 17.02.2005 r. zmieniająca dyrektywę 
Rady 90/434/EWG w  sprawie wspólnego systemu opodatkowania 
mającego zastosowanie w  przypadku łączenia, podziałów, wno-
szenia aktywów i  wymiany udziałów, dotyczących spółek różnych 
Państw Członkowskich (Dz.Urz. UE L 58, s. 19)

dyrektywa 2006/79 – dyrektywa Rady 2006/79/WE z  5.10.2006  r. w  sprawie zwolnienia 
od podatku przy przywozie z państw trzecich małych partii towa-
rów o charakterze niehandlowym (Dz.Urz. UE L 286, s. 15, ze zm.)

dyrektywa 2006/112 – dyrektywa 2006/112/WE Rady z  28.11.2006  r. w  sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347, s. 1, 
ze zm.)

dyrektywa 2007/74 – dyrektywa Rady 2007/74/WE z 20.12.2007 r. w sprawie zwolnienia 
towarów przywożonych przez osoby podróżujące z państw trzecich 
z podatku od wartości dodanej i akcyzy (Dz.Urz. UE L 346, s. 6)

dyrektywa 2008/7 – dyrektywa Rady 2008/7/WE z  12.02.2008  r. dotycząca podatków 
pośrednich od gromadzenia kapitału (Dz.Urz. UE L  46, s.  11, 
ze zm.)

k.k.s. – ustawa z  10.09.1999  r. –  Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 1958 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. 
Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Konwencja 90/436/EWG – Konwencja 90/436/EWG z  23.07.1990  r. w  sprawie eliminowania 
podwójnego opodatkowania w  przypadku korekty zysków przed-
siębiorstw powiązanych (Dz.Urz. UE C 160 z 2005 r., s. 11, ze zm.)

k.p.a. – ustawa z  14.06.1960  r. –  Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

k.p.k. – ustawa z  6.06.1997  r. –  Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)

Modelowa – Konwencja Modelowa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
Konwencja OECD   woju w sprawie podatków od dochodu i majątku
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o.p. – ustawa z  29.08.1997  r. –  Ordynacja podatkowa (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 800 ze zm.)

p.p.s.a. – ustawa z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami admi-
nistracyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.)

pr. cel. – ustawa z  19.03.2004  r. –  Prawo celne (Dz.U. z  2018  r. poz.  167 
ze zm.)

pr. dew. – ustawa z 27.07.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 160 
ze zm.)

pr. przed. – ustawa z  6.03.2018  r. –  Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz.  646 
ze zm.)

p.u.s.a. – ustawa z  25.07.2002  r. –  Prawo o  ustroju sądów powszechnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2107 ze zm.)

r.k.r. – rozporządzenie Ministra Finansów z  14.03.2013  r. w  sprawie kas 
rejestrujących (Dz.U. poz. 363 ze zm.)

rozporządzenie 952/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 
z 9.10.2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dz.Urz. UE L 269, 
s. 1, ze zm.)

rozporządzenie 978/2012 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 
z 25.10.2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych 
i  uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr  732/2008 (Dz.Urz. UE 
L 303, s. 1)

rozporządzenie – rozporządzenie Rady (WE) nr  1186/2009 z  16.11.2009  r. ustana-
1186/2009   wiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz. UE L 324, 

s. 23, ze zm.)
r.p.e.p.w. – rozporządzenie Ministra Finansów z 17.12.2002 r. w sprawie pro-

wadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i  prawnych (Dz.U. z  2014  r. poz.  701 
ze zm.)

r.p.k.p.i.r. – rozporządzenie Ministra Finansów z 26.08.2003 r. w sprawie prowa-
dzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 728 ze zm.)

r.p.p.s.d. – rozporządzenie Ministra Finansów z 25.11.2015 r. w sprawie pobie-
rania przez płatników podatku od spadków i  darowizn (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 2004)

r.w.d.p.w. – rozporządzenie Ministra Finansów z 22.12.2015 r. w sprawie wzoru 
deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 572)

r.z.i. – rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.11.2016 r. w spra-
wie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. z 2018 r. poz. 426 ze zm.)

r.z.o.p.e. – rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwol-
nień z  obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas 
rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519)

r.z.p.a. – rozporządzenie Ministra Finansów z 28.12.2018 r. w sprawie zwol-
nień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2525 ze zm.)

r.z.p.t.u. – rozporządzenie Ministra Finansów z  9.12.2014  r. w  sprawie 
zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. 
poz. 1860)
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r.z.t.p. – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20.06.2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283)

TFUE – Traktat o  Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolido-
wana: Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 47)

u.d.p. – ustawa z  5.07.1996  r. o  doradztwie podatkowym (Dz.U. z  2019  r. 
poz. 283)

u.g.h. – ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 165 
ze zm.)

u.k.a.s. – ustawa z  16.11.2016  r. o  Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 508 ze zm.)

umowa z Belgią – Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a  Królestwem Belgii 
w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiega-
nia oszustwom podatkowym i  uchylaniu się od opodatkowania 
w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisana w Warsza-
wie 20.08.2001 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 211, poz. 2139 ze zm.)

umowa – Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a  Zjednoczonym Kró-
z Wielką Brytanią   lestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i  zapobiegania uchylaniu się od opo-
datkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątko-
wych, podpisana w Londynie 20.07.2006 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 250, 
poz. 1840)

u.o.a.n. – ustawa z 20.07.2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1523 ze zm.)

u.o.r. – ustawa z  29.09.1994  r. o  rachunkowości (Dz.U. z  2019 r. poz. 351 
ze zm.)

u.o.s. – ustawa z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 
ze zm.)

u.p.a. – ustawa z  6.12.2008  r. o  podatku akcyzowym (Dz.U. z  2018  r. 
poz. 1114 ze zm.)

u.p.c.c. – ustawa z  9.09.2000  r. o  podatku od czynności cywilnoprawnych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1150 ze zm.)

u.p.d.o.f. – ustawa z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.)

u.p.d.o.p. – ustawa z  15.02.1992  r. o  podatku dochodowym od osób prawnych 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji (Dz.U. z 2018 r. poz. 1314 ze zm.)

u.p.l. – ustawa z 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 
ze zm.)

u.p.n.i.f. – ustawa z 15.01.2016 r. o podatku od niektórych instytucji finanso-
wych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1410 ze zm.)

u.p.o.l. – ustawa z  12.01.1991  r. o  podatkach i  opłatach lokalnych (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)

u.p.r. – ustawa z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1892 
ze zm.)

u.p.s.d. – ustawa z  28.07.1983  r. o  podatku od spadków i  darowizn (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 644 ze zm.)
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u.p.t. – ustawa z  24.08.2006  r. o  podatku tonażowym (Dz.U. z  2019  r. 
poz. 31)

u.p.t.u. – ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 2174 ze zm.)

u.p.w.n.k. – ustawa z  2.03.2012  r. o  podatku od wydobycia niektórych kopalin 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 228 ze zm.)

u.w.i.p. – ustawa z 9.03.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi 
państwami (Dz.U. z 2017 r. poz. 648 ze zm.)

u.z.e.i.p. – ustawa z 13.10.1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatni-
ków i płatników (Dz.U. z 2019 r. poz. 63 ze zm.)

u.z.p.d. – ustawa z  20.11.1998  r. o  zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 43 ze zm.)

Zasady Etyki – załącznik do uchwały nr 237/2018 Krajowej Rady Doradców Podat-
Doradców Podatkowych   kowych z 22.05.2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Zasad 

etyki doradców podatkowych, https://krdp.pl/strona.php/1541_
zasady_etyki_doradcow_podatkowych.html (dostęp: 13.02.2019 r.)

Inne

TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej



 

Dział I

ŹRÓDŁA PRAWA I WYKŁADNIA PRAWA

 1. Zgodnie z  Konstytucją RP źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je usta-
nowiły:
A) akty prawa miejscowego,
B) wyłącznie ustawy i rozporządzenia,
C) uchwały rad gmin.

Prawidłowa odpowiedź:   A 

Podstawa prawna:   art. 87 ust. 2 Konstytucji RP 

2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze dzia-
łania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

 2. Zgodnie z Konstytucją RP rozporządzenia są wydawane:
A) tylko przez organy imiennie wskazane w ustawach,
B) przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważ-

nienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania,
C) wyłącznie przez upoważnionych Ministrów.

Prawidłowa odpowiedź:   B 

Podstawa prawna:   art. 92 ust. 1 Konstytucji RP 

1. Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w  Konstytucji, na podstawie szcze-
gółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno 
określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulo-
wania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.
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 3. Zgodnie z Konstytucją RP podmiot podatku, jego przedmiot i stawka podat-
kowa, a także zasady przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorie podmiotów 
zwolnionych od podatków powinny być uregulowane:
A) w ustawie i rozporządzeniach,
B) w ustawie,
C) w rozporządzeniach.

Prawidłowa odpowiedź:   B 

Podstawa prawna:   art. 217 Konstytucji RP 

Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opo-
datkowania i  stawek podatkowych, a  także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii 
podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy.

 4. Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podat-
ków i opłat lokalnych:
A) w zakresie określonym w ustawie,
B) na podstawie upoważnienia ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych,
C) bez ograniczeń.

Prawidłowa odpowiedź:   A 

Podstawa prawna:   art. 168 Konstytucji RP 

Jednostki samorządu terytorialnego mają prawo ustalania wysokości podatków i opłat lokal-
nych w zakresie określonym w ustawie.

 5. Rozporządzenia Ministra Finansów są publikowane w:
A) Monitorze Skarbowym,
B) Monitorze Polskim,
C) Dzienniku Ustaw.

Prawidłowa odpowiedź:   C 

Podstawa prawna:   art. 9 ust. 1 pkt 4 u.o.a.n. 

1. W  Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej „Dziennikiem Ustaw”, ogła-
sza się:

(…)
4) rozporządzenia wydane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, 

Prezesa Rady Ministrów, ministrów kierujących działami administracji rządowej, przewod-
niczących określonych w ustawach komitetów, będących członkami Rady Ministrów, oraz 
Krajową Radę Radiofonii i Telewizji;

(…)
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 6. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego:
A) jest źródłem prawa,
B) nie jest źródłem prawa,
C) niekiedy jest źródłem prawa.

Prawidłowa odpowiedź:   B 

Podstawa prawna:   art. 87 Konstytucji RP 

1. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.
2. Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są na obszarze dzia-
łania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego.

 7. Reguły kolizyjne służą do usuwania:
A) luk w prawie,
B) niejasności w prawie,
C) sprzeczności przepisów prawa.

Prawidłowa odpowiedź:   C 

Podstawa prawna:   ogólne reguły wykładni prawa 

 8. Która z podanych formuł umieszczona w akcie normatywnym byłaby klau-
zulą derogacyjną:
A) traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r.,
B) rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015  r.,
C) minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozpo-

rządzenia, warunki i tryb zwrotu akcyzy w eksporcie.

Prawidłowa odpowiedź:   A 

Podsta wa prawna:   ogólne reguły wykładni prawa 

 9. W myśl Konstytucji RP:
A) każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i  świadczeń publicznych, 

w tym podatków, określonych w ustawie,
B) nakładanie podatków i  innych danin publicznych może nastąpić w drodze 

ustawy lub rozporządzenia.
C) Rada Ministrów może uznać uchwalony przez siebie projekt ustawy podat-

kowej za pilny.

Prawidłowa odpowiedź:   A 
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UWAGA! NOWE PYTANIA EGZAMINACYJNE OD 2019 R.

Bądź na bieżąco! Ważne informacje związane z egzaminem na doradcę podatkowego znajdziesz 
na stronie: Profinfo.pl/egzamindp

Radosław Żuk – doradca podatkowy, prezes zarządu i partner w ADN Podatki sp. z o.o.; redaktor naczel-
ny portalu prawno-księgowego TaxFin.pl; wykładowca na studiach podyplomowych „Prawo podatkowe” 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; specjalista z zakresu opodatkowania przedsiębiorstw, w tym 
w szczególności podmiotów z kapitałem zagranicznym.

Małgorzata Breda – doradca podatkowy, dyrektor działu podatków pośrednich w ADN Podatki sp. z o.o.; 
wieloletni współpracownik międzynarodowych i krajowych firm doradczych; specjalizuje się w zagad-
nieniach związanych z podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz 
postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Joanna Szlęzak-Matusewicz – doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Zakładzie Podatków Instytutu 
Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie; partner w ADN Podatki sp. o.o.; doradca podatkowy; 
specjalizuje się w opodatkowaniu firm oraz osób fizycznych; autorka kilkudziesięciu ekspertyz i opinii 
dotyczących prawa podatkowego dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP.

Anna Karczewska – dyrektor Departamentu Podatków Bezpośrednich i Międzynarodowych w ADN 
Podatki sp. z o.o.; prawnik, ekonomista; były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Minister-
stwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu; od wielu lat prowadzi szkolenia z zakre-
su prawa i podatków.

Mateusz Cedro – senior associate w ADN Podatki sp. z o.o.; doktorant w Katedrze Prawa Finansowego 
Uniwersytetu Łódzkiego; były pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych, a tak-
że wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego.

Barbara Filemonowicz, LL.M. – starszy menedżer w ADN Podatki sp. z o.o.; doradca podatkowy oraz 
aplikant radcowski z wieloletnim doświadczeniem w firmach z tzw. wielkiej czwórki; specjalizuje się 
w projektach z zakresu doradztwa prawnego i sporów podatkowych.

Marcin Borkowski – senior associate w ADN Podatki sp. o.o.; prawnik, ekspert podatkowy, specjalista 
z zakresu postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku 
dochodowego; doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych.

Publikacja stanowi wykaz obowiązujących od 1.03.2019 r. pytań egzaminacyjnych do nowego egzaminu 
na doradcę podatkowego. Pytania zostały opracowane przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw 
Doradztwa Podatkowego i opublikowane w załączniku do uchwały Nr 2/VII/2019 z 17.01.2019 r.

W książce zawarto:
–  1492 pytania egzaminacyjne ze wskazaniem odpowiedzi, przygotowane przez specjalistów z prawa 

podatkowego,
–  podstawy prawne wraz z zacytowanym tekstem aktu prawnego, w oparciu o stan prawny obowiązu-

jący od 1.03.2019 r.
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