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Załącznik nr 1 

do uchwały Nr 2323/44/2018 

Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 

z dnia 31 lipca 2018 r. 

 

 
PRAWO - WYKAZ ZAGADNIEŃ ISTOTNYCH DLA BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, 

KTÓRE SKŁADAJĄ SIĘ NA EGZAMIN Z PRAWA GOSPODARCZEGO OBOWIĄZUJĄCEGO 
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

I. PRAWO CYWILNE, PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, PRAWO SPÓŁEK, PRAWO UPADŁOŚCIOWE, PRAWO 
RESTRUKTURYZACYJNE, PRAWO REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 
I.1. Podstawy prawa (źródła prawa, systematyka prawa) 
I.2. Prawo cywilne 
I.2.1. Podmioty prawa cywilnego, przedstawicielstwo, mienie, czynności prawne, terminy, przedawnienie roszczeń. 
I.2.2. Umowy: sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, leasingu, użyczenia, pożyczki, rachunku bankowego, zlecenia, agencyjna,  

          komisu, przewozu, spedycji, ubezpieczenia, przechowania, składu, spółki, poręczenia, darowizny, przekazu. 

I.2.3. Naruszenia prawa. 

I.3. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych 
I.3.1. Stosunek pracy. 

I.3.2. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia. 

I.3.3. Obowiązki pracodawcy i pracownika. 

I.3.4. Odpowiedzialność materialna pracowników. 

I.3.5. Urlopy pracownicze. 

I.3.6. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem. 

I.3.7. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy. 

I.3.8. Przedawnienie roszczeń w prawie pracy. 

I.3.9. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym. 

I.3.10. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne. 

I.3.11. Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków. 

I.3.12. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń. 
I.3.13. Naruszenia prawa. 

I.4. Prawo spółek 
I.4.1. Rozwiązanie i likwidacja spółek.  

I.4.2. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. 
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I.4.3. Naruszenia prawa. 

I.5. Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne - naruszenia i skutki naruszenia 
1.6. Prawo regulujące działalność gospodarczą 
1.6.1. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej (m.in. zasada równości przedsiębiorców wobec prawa, zasada rozliczeń bezgotówkowych, koncesjonowanie niektórych rodzajów 

działalności gospodarczej lub wydawanie zezwoleń). 
I.6.2. Powstawanie, funkcjonowanie, łączenie, przekształcanie, przejęcie i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych, przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, banków i innych 

instytucji finansowych, zakładów ubezpieczeń. 
I.6.3. Prawo dewizowe. 

I.6.4. Naruszenia prawa. 

II. PRAWO PODATKOWE 
II.1. Zagadnienia ogólne 
II.1.1. Istota podatku, jego cechy. 

II.1.2. Źródła prawa podatkowego. 

II.1.3. Organy podatkowe i krajowa administracja skarbowa, właściwość, kompetencje. 

II.1.4. Urzędowe interpretacje prawa podatkowego. 

II.2. Materialne prawo podatkowe 
II.2.1. Obowiązek podatkowy a zobowiązania podatkowe. 

II.2.2. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych. 

II.2.3. Zaległość podatkowa. 

II.2.4. Nadpłata podatku. 

II.2.5. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. 

II.2.6. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe. 

II.2.7. Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych 

II.2.8. Deklaracje i informacje podatkowe, rachunki. 

II.2.9. Przedawnienie. 

II.2.10. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, opinie zabezpieczające 
II.3. Formalne prawo podatkowe 
II.3.1. Postępowanie podatkowe, w tym w przypadku unikania opodatkowania. 

II.3.2. Szacowanie podstawy opodatkowania. 

II.3.3. Czynności sprawdzające i kontrola podatkowa. 

II.3.4. Kontrola celno – skarbowa. 

II.3.5. Tajemnica skarbowa. 

II.3.6. Ewidencja oraz identyfikacja podatników i płatników. 

II.4. Podatek od towarów i usług 
II.4.1. Zakres opodatkowania, podatnicy i ich rejestracja, odwrotne obciążenie, obowiązek podatkowy. 

II.4.2. Zwolnienia przedmiotowe. 

II.4.3. Miejsce świadczenia, podstawa opodatkowania, stawki podatku. 

II.4.4. Sprzedaż zwolniona i opodatkowana, podatek należny, dokumentowanie sprzedaży i jej ewidencja. 

II.4.5. Podatek naliczony, dokumentacja zakupów i ich ewidencja. 

II.4.6. Obliczenie i zwrot podatku, deklaracje podatkowe i informacje podsumowujące, dokumentacja i terminy rozliczeń, procedury szczególne. 

II.5. Podatek akcyzowy 
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II.5.1. Przedmiot opodatkowania. 

II.5.2. Podatnicy. 

II.5.3. Obowiązek podatkowy. 

II.5.4. Podstawa opodatkowania, stawki podatku. 

II.5.5. Podatek akcyzowy w imporcie i w eksporcie, w dostawach i nabyciach wewnątrz wspólnotowych. 

II.5.6. Terminy i zasady regulowania zobowiązań z tytułu podatku akcyzowego. 

II.6. Opłata skarbowa, podatek od czynności cywilno-prawnych 
II.6.1. Przedmiot opłaty i podatku. 

II.6.2. Obowiązek uiszczania, podstawa obliczania, wysokość opłaty i podatku. 

II.6.3. Podatnicy, płatnicy i pobór podatku. 

II.6.4. Zwolnienia. 

II.7. Podatek od gier 

II.7.1. Przedmiot opodatkowania. 

II.7.2. Podatnicy. 

II.7.3. Stawki podatku, terminy i zasady płatności. 

II.7.4. Udział płatników w poborze podatku od gier. 

II.8. Prawo celne 
II.8.1. Przedstawicielstwo celne, Instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO), Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT). 

II.8.2. Wspólna taryfa celna i klasyfikacja taryfowa towarów, pochodzenie towarów, wartość celna towarów. 

II.8.3. Powstanie długu celnego, zabezpieczenie długu celnego, pokrycie, zwrot i umorzenie należności celnych przywozowych lub wywozowych, wygaśnięcie długu celnego. 

II.8.4. Standardowe i uproszczone zgłoszenie celne, przepisy mające zastosowanie do zgłoszeń celnych, inne uproszczenia. 

II.8.5. Tranzyt, składowanie, wolne obszary celne, szczególne przeznaczenie, przetwarzanie. 

II.9. Prawo karne skarbowe 
II.9.1. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 

II.9.2. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. 

II.10. Podatki dochodowe od dochodów z działalności gospodarczej 
II.10.1. Podatnicy. 

II.10.2. Przedmiot opodatkowania. 

II.10.3. Rok podatkowy. 

II.10.4. Przychody. 

II.10.5. Zwolnienia przedmiotowe. 

II.10.6. Szczególne zasady ustalania dochodu w podatku dochodowym od osób fizycznych. 

II.10.7. Koszty uzyskania przychodu. 

II.10.8. Amortyzacja podatkowa. 

II.10.9. Opodatkowanie stron umowy leasingu. 

II.10.10. Podstawa opodatkowania i wysokość podatku z działalności gospodarczej. 

II.10.11. Obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. 

II.10.12. Podatek od dywidend. 

II.10.13. Przedsiębiorstwa powiązane. 

II.10.14. Ceny transferowe. 

II.10.15. Pobór podatku (zaliczki i rozliczenie roczne). 

II.10.16. Deklaracje, zeznania, oświadczenia i informacje podatkowe. 
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II.11. Podatek od nieruchomości 
II.11.1. Podatnicy. 

II.11.2. Przedmiot i podstawa opodatkowania. 

II.11.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

II.11.4. Ulgi i wyłączenia. 

II.11.5. Wymiar i pobór podatku. 

II.12. Podatek od środków transportowych 
II.12.1. Podatnicy. 

II.12.2. Przedmiot i podstawa opodatkowania. 

II.12.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

II.12.4. Ulgi i wyłączenia. 

II.12.5. Wymiar i pobór podatku. 

II.13. Podatek rolny 
II.13.1. Podatnicy. 

II.13.2. Przedmiot i podstawa opodatkowania. 

II.13.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

II.13.4. Ulgi i wyłączenia. 

II.13.5. Wymiar i pobór podatku. 

II.14. Podatek leśny 
II.14.1. Podatnicy. 

II.14.2. Przedmiot i podstawa opodatkowania. 

II.14.3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego. 

II.14.4. Ulgi i wyłączenia. 

II.14.5. Wymiar i pobór podatku. 

II.15. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą 
II.15.1. Rezydencja podatkowa. 

II.15.2. Źródło podatkowe i miejsce jego położenia. 

II.15.3. Podwójne opodatkowanie i sposoby jego unikania. 

II.15.4. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. 

II.15.5. Przedsiębiorstwa powiązane. 

II.15.6. Konwencja Modelowa OECD. 

II.15.7. Zasady przeliczania przychodów, dochodów i podatków z walut obcych na walutę polską. 
II.15.8. Harmonizacja podatkowa. 

II.15.9. Zakaz dyskryminacji i protekcjonizmu podatkowego oraz procedura wzajemnego porozumiewania się. 
II.15.10.Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami. 

II.16. Obciążenia jednostek z tytułu wniesienia kapitału przez Skarb Państwa 
II.16.1. Podmioty zobowiązane do dokonywania wpłat z zysku. 

II.16.2. Obliczanie zaliczek na poczet wpłat z zysku oraz rozliczenie roczne. 

II.16.3. Obowiązki raportingowe. 

II.16.4. Terminy dokonywania wpłat. 

II.16.5. Korygowanie rozliczeń z tytułu wpłat z zysku. 

II.16.6. Ograniczenia i zwolnienia z obowiązku dokonywania wpłat z zysku. 
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II.17. Podatek od niektórych instytucji finansowych 
II.17.1. Podatnicy. 

II.17.2. Przedmiot podatku. 

II.17.3. Podstawa opodatkowania. 

II.17.4. Stawka podatku. 

II.17.5. Pobór podatku. 

II.17.6. Zwolnienia podatkowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


