
Pytania egzaminacyjne z zakresu prawa  gospodarczego i podatkowego 
 
 

1. Kategorie przedsiębiorców w Polsce oraz wskaż przepisy regulujące ich ustrój i 

działalność. 

2. Podstawowe prawa i obowiązki przedsiębiorcy. 

3. Omów podstawowe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w 

Polsce w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2.07.2004 r. 

4. Osoba prawna i scharakteryzuj wybraną z nich. 

5. Scharakteryzuj instytucję prokury. 

6. Prawo przedsiębiorcy do firmy w świetle przepisów kodeksu cywilnego. 

7. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy w świetle przepisów ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej z 2.07.2004 r. 

8. Ewidencja i rejestracja przedsiębiorców. 

9. Scharakteryzuj koncesję jako instrument reglamentacji działalności gospodarczej. 

10. Scharakteryzuj zezwolenie jako instrument reglamentacji działalności gospodarczej. 

11.  Porównaj instytucję koncesji a zezwolenia. 

12. Omów zasadę swobody kontraktowej oraz jej ograniczenia w świetle przepisów 

kodeksu cywilnego. 

13.  Omów sposoby zawierania umów w myśl przepisów kodeksu cywilnego. 

14. Scharakteryzuj prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży. 

15. Porównaj instytucję rękojmi za wady z instytucją gwarancji jakości. 

16. Ochrona praw konsumenta w świetle ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży 

konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. 

17. Scharakteryzuj dowolną umowę nazwaną.  

18. Dokonaj charakterystyki wybranej umowy nienazwanej. 

19. Omów franczyzę jako sposób na rozwijanie działalności gospodarczej. 

20. Omów umowę leasingu. 

21. Przedstaw prawa i obowiązki stron umowy najmu. 

22. Przedstaw etapy postępowania upadłościowego. 

23. Omów postępowanie naprawcze. 

24. Co to jest firma i jakie są zasady prawa firmowego. 

25. Co to jest KRS i na jakich działa zasadach. 

26. Scharakteryzuj umowę spółki cywilnej. 



27. Wymień rodzaje spółek handlowych i omów jedną z nich. 

28. Które ze spółek są ułomnymi osobami prawnymi i co je charakteryzuje. 

29. Omów prawa i obowiązki komandytariusza i koplementariusza w spółce 

komandytowej. 

30. Scharakteryzuj odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w poszczególnych 

spółkach osobowych. 

31. Scharakteryzuj odpowiedzialność wspólników i członków zarządu w spółkach 

kapitałowych. 

32. Wymień organy w spółkach kapitałowych i opisz ich zadania.  

33. Przedstaw główne różnice między spółkami osobowymi i kapitałowymi. 

34. Co to są akcje i jakie są ich rodzaje. 

35. Jakie są zasady łączenia spółek. 

36. Jakie są zasady podziału spółek 

37. Jakie są zasady przekształcania spółek. 

38. Kto rozstrzyga w Polsce spory gospodarcze i na jakich zasadach. 

39. Scharakteryzować zasady działania sądów polubownych. 

40. Scharakteryzować postępowanie w sprawach gospodarczych w sądach powszechnych. 

41. Proszę opisać siedem cech charakteryzujących istotę podatku. 

42. Elementy konstrukcyjne składające się na konstrukcje podatku. 

43. Proszę przedstawić akty prawne stanowiące źródła prawa podatkowego oraz te które 

źródeł prawa nie stanowią. 

44. Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych oraz istota przekształcenia 

obowiązku podatkowego w zobowiązanie podatkowe. 

45. Proszę przedstawić instytucje zaniechania poboru podatków, odraczania ich płatności 

rozłożenia płatności na raty oraz umorzenia zaległości podatkowych. 

46. Proszę przedstawić ogólne zasady postępowania podatkowego. 

47. Proszę omówić sposoby zabezpieczeń zobowiązań podatkowych. 

48. Istota i funkcja deklaratoryjnych i konstytutywnych decyzji podatkowych w polski 

systemie podatkowym. 

49. Księgi podatkowe a księgi rachunkowe. Istota pojęcia i następstw prawnych 

rzetelności i niewadliwości ksiąg podatkowych . 

50. Sposoby wygasania zobowiązań podatkowych. 

51. Proszę przedstawić konsekwencje jakie powstają dla podatnika w sytuacji  powstania 

zaległości podatkowej. 



52. Zasady odpowiedzialności podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania 

podatkowe. 

53. Polski system podatkowy- podział i klasyfikacja podatków. 

54. Samorządowe i państwowe organy podatkowe ich właściwość miejscowa i rzeczowa. 

55. Proszę omówić zasady odpowiedzialności osób trzeciej za zobowiązania podatkowe. 

56. Proszę przedstawić procedurę postępowania podatkowego oraz omówić rolę 

postępowania dowodowego. 

57. Odwołanie od decyzji podatkowych, zaskarżanie decyzji do Sądu. 

58. Proszę przedstawić przyczyny i sposoby szacowania dochodu podatkowego przez 

organy podatkowe. 

59. Proszę przedstawić ogólne zasady opodatkowania podatkiem dochodowym, w 

formach zryczałtowanych i na zasadach ogólnych. 

60. Proszę przedstawić podstawowe obowiązki ewidencyjne podatnika w przypadku 

rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
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