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 Imię i nazwisko  

Pytanie /1 20
Przepisy ustawy o VAT przewidują dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej:

tylko 30% m. in. kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego
nie przewidują dodatkowego zobowiązania podatkowego
20%, 30% lub 100% m. in. kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego

Pytanie /2 20
Jednym z warunków, których osiągnięcie powoduje konieczność badania sprawozdania finansowego jest
średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty, które wyniosło co najmniej:

100 osób
50 osób
25 osób

Pytanie /3 20
Pojęcie wartości godziwej występuje w ustawie:

o podatku do czynności cywilnoprawnych
o rachunkowości
o podatkach dochodowych

Pytanie /4 20
Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych:

przewiduje odliczenia od podstawy opodatkowania w przypadku umów sprzedaży i zamiany
przewiduje odliczenia od podstawy opodatkowania tylko w przypadku umowy spółki
nie przewiduje odliczeń od podstawy opodatkowania

Pytanie /5 20
Przychody ze zbycia środków trwałych, w myśl przepisów ustawy o rachunkowości, zalicza się do:

pozostałych przychodów operacyjnych
przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
zysków nadzwyczajnych

Pytanie /6 20
Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się do:

transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa
eksportu towarów
importu towarów
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Pytanie /7 20
W celu odliczenia całego VAT od nabycia samochodu osobowego wykorzystywanego wyłącznie do działalności
gospodarczej, należy:

tylko złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o takim wykorzystywaniu
tylko prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu
m. in. prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu i złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o
tym pojeździe.

Pytanie /8 20
Stwierdzone błędy w zapisach w podatkowej księdze przychodów i rozchodów poprawia się przez:

skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz
podpisanie poprawki i umieszczenie daty dokonania poprawki
wpisanie nowego zapisu w kolumnie 16 księgi
skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej

Pytanie /9 20
Sprawozdanie z działalności jednostki powinny sporządzać wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym:

tylko towarzystwa ubezpieczeniowe i banki
wszystkie jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego
m. in. spółki kapitałowe i spółki komandytowo-akcyjne

Pytanie /10 20
Zwolnione z VAT są usługi ściśle związane ze sportem lub wychowaniem fizycznym świadczone przez:

kluby sportowe, związki sportowe oraz związki stowarzyszeń i innych osób prawnych, których celem
statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu, po spełnieniu warunków
określonych w ustawie o VAT
spółki kapitałowe nastawione na osiąganie zysków w tym zakresie
jakikolwiek podmiot w zakresie wstępu na imprezy sportowe

Pytanie /11 20
Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą korzystać podatnicy:

prowadzący zakłady fryzjerskie
prowadzący apteki
świadczący usługi rusznikarskie

Pytanie /12 20
Spośród niżej wymienionych wskaż stwierdzenie prawdziwe, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych
odnosi się do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

udziałowcy odpowiadają za zobowiązania spółki
kapitał zakładowy powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych
w spółce nie może być jeden wspólnik
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Pytanie /13 20
Płatnikiem w rozumieniu Ordynacji podatkowej jest:

podmiot obowiązany do pobrania podatku i wpłacenia go właściwemu organowi podatkowemu
podmiot dokonujący zapłaty podatku na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez podatnika
podmiot obowiązany do obliczenia i pobrania od podatnika podatku oraz do wpłacenia go we właściwym
terminie organowi podatkowemu

Pytanie /14 20
Jednym z warunków, których osiągnięcie powoduje konieczność badania sprawozdania finansowego są
przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiące
równowartość w walucie polskiej co najmniej:

5.000.000 euro
2.000.000 euro
2.500.000 euro

Pytanie /15 20
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy
powinien być :

krótszy niż 12 kolejnych miesięcy
nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy
dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy

Pytanie /16 20
Przy umowie  leasingu finansowego w myśl przepisów ustawy o rachunkowości prawo do amortyzacji
leasingowanego środka trwałego przysługuje:

finansującemu
bankowi udzielającemu kredytu na zakup leasingowanego środka trwałego
korzystającemu

Pytanie /17 20
Od 1 lipca 2015 roku od nabycia paliw do samochodów osobowych co do zasady możemy odliczyć:

nic nie można odliczyć
75% kwoty podatku VAT
50% kwoty podatku VAT

Pytanie /18 20
Dowody własne zewnętrzne, będące podstawą zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów,
przesłane uprzednio kontrahentowi, mogą być poprawione przez:

tylko wystawienie dowodu przez kontrahenta
tylko wystawienie dowodu korygującego (noty)
każdy sposób, w tym poprzez dowód wewnętrzny



 

Certyfikat Księgowy C.I.K. - egzamin
20180925 - szkoły 

Zestaw F

4

A.  

B.  

C.  

A.  
B.  
C.  

Pytanie /19 20
Straty i zyski nadzwyczajne w myśl ustawy o rachunkowości:

powstają na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną jednostki i
niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia
powstają na skutek zdarzeń możliwych do przewidzenia w ramach prowadzonej działalności operacyjnej,
ale niemożliwych do oszacowania
powstają tylko na skutek działalności finansowej jednostki

Pytanie /20 20
Do limitu 200 000 zł wartości sprzedaży uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT nie wlicza się
kwot wynikających z:

wszelkiej sprzedaży na rzecz osób fizycznych
sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
wynajmu nieruchomości na rzecz firm


