
 

Zestaw 5  

Zakres wiadomosci: podstawy przedsiębiorczości i gospodarki rynkowej 

 

1.  Klient zakupił komputer. Który podatek zawiera cena zakupionego towaru: 

A. dochodowy 

B. akcyzowy 

C. remontowy 

D. VAT  

 

2.  Podstawowym źródłem dochodów państwa są: 

A. wpływy z zysków przedsiębiorstw państwowych 

B. podatki 

C. zyski z obligacji państwowych 

D. składki na emerytury i renty 

 

3.  Numer nadawany każdemu podatnikowi przez Urząd Skarbowy to: 

A.  PIN 

B. PESEL 

C. NIP 

D. REGON 

 

4.  Osoba fizyczna samodzielnie rozpoczynająca działalność gospodarczą powinna wypełnić 

formularz (patrz  tabelka) 

 

Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie 

działalność gospodarczą 

Zgłoszenie identyfikacyjne osoby prawnej prowadzącej działalność 

gospodarczą 

Zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej działalności 

gospodarczej 

A. NIP – 

1 

B. NIP – 

2 

C. NIP – 

3 

D. NIP - 

B 

Zgłoszenie identyfikacyjne – rachunki bankowe 

 



 5.  Pan X odprowadza do gminy podatek od posiadania domu. Określ rodzaj podatku: 

A. VAT 

B. dochodowy 

C. majątkowy 

D. akcyzowy 

 

6.  Osoby fizyczne opłacające podatek dochodowy wypełniają druk: 

A. PIT 

B. CIT 

C. NIP 

D. REGON  

 

7.  Pan X prowadzi sklep . W ciągu roku obrotowego osiąga przychody w wysokości 450 000 

zł. Koszty uzyskania przychodu to 240 000 zł. Oblicz dochód, który podlega opodatkowaniu. 

A. 680 000 zł 

B. 210 000 zł 

C. 450 000 zł 

D. 240 000 zł 

 

8.  Podatek dochodowy   jest podatkiem : 

A. majątkowym 

B. pośrednim 

C. bezpośrednim 

D. od spadków i darowizn 

 

9.  Które z produktów opatrzone są znakami skarbowymi akcyzy: 

A. wyroby papiernicze 

B. wyroby bukieciarskie 

C. wyroby tytoniowe 

D. wyroby mięsne 

 

10.  Stawką podatku dochodowego od osób fizycznych nie jest: 

A.  45% 

B. 19% 



C. 20% 

D. 35% 

 

11.  Podatek płacony od różnicy między przychodem a kosztami uzyskania to: 

A. VAT 

B. akcyza 

C. podatek dochodowy 

D. podatek majątkowy 

 

12.  Podatek pośredni, który obciąża zakup tylko niektórych artykułów konsumpcyjnych np. 

samochodów to: 

A. podatek majątkowy 

B. podatek dochodowy 

C. akcyza 

D. podatek VAT 

 

13.  Podatek to: 

A. obowiązkowe pieniądze lokowane w banku 

B. obowiązkowe świadczenie pieniężne  oddawane do ZUS 

C. obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub samorząd 

terytorialny 

D. obowiązkowe pieniądze pobierane przez PZU 

 

14.  Podatek  VAT obliczony od sprzedaży według raportów kas fiskalnych wynosi 11 000 zł. 

Podatek VAT obliczony od zakupu według faktur VAT wynosi 4 700 zł. Jaką kwotę podatku 

VAT odprowadzi podatnik do urzędu skarbowego? 

A. 4 700 zł 

B. 6 300 zł 

C. 11 000 zł 

D. 15 700 zł 

 

15. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej 

zamierza złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe. Którą deklarację podatkową 

powinien wypełnić? 



 

A. PIT-36 

B. PIT-

36L 

C. PIT-

16A 

D. PIT-28 

PIT-36  przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły dochody 

(poniosły straty) z  

działalności  gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, z 

której 

rozliczyły się w trakcie roku samodzielnie. 

 

PIT-36L  zeznanie o wysokości osiągniętego w roku poprzednim 

dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności 

gospodarczej opodatkowanej stawką liniową 19%. 

 

PIT-16A   przeznaczony dla podatników karty podatkowej; roczna 

deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w 

NFZ zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych 

miesiącach. 

 

PIT-28   przeznaczony dla osób prowadzących działalność 

opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

 

16.  Podstawowa stawka podatku od towarów i usług (VAT)  wynosi: 

A. 7% 

B. 22% 

C. 12% 

D. 3% 

 

17.  Pracodawca  ma obowiązek odprowadzać zaliczkę na podatek dochodowy pracownika: 

A. regularnie raz w miesiącu 

B. raz na kwartał 

C. zależy to od woli pracodawcy 

D. zależy to od woli pracownika 

E.  

18.  Procedura rejestracyjna przedsiębiorstwa obejmuje między innymi zgłoszenie dla celów 

podatkowych, które należy dopełnić w: 

A. Urzędzie Miasta 



B. Urzędzie Skarbowym 

C. Urzędzie Statystycznym 

D. Krajowym Rejestrze Sądowym 

 

19.  Przymusowe, bezzwrotne świadczenie pieniężne pobierane przez państwo od osób 

fizycznych i prawnych, to: 

A. darowizna 

B. podatek 

C. subwencja 

D. dotacja 

 

20.  Rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok poprzedni należy 

dokonywać do: 

A. 30 kwietnia 

B. 31 grudnia 

C. 28 lutego 

D. 31 marca 

 

21.  Różnica pomiędzy przychodami uzyskanymi z różnych źródeł a kosztami ich uzyskania 

w rozliczeniu podatkowym to: 

A. dochód 

B. podatek 

C. składka 

D. zaliczka na podatek 

 

22.  Którą deklarację podatkową powinien wypełnić pracownik, jeśli uzyskiwał dochody ze 

stosunku pracy i rozlicza się sam z Urzędem Skarbowym? 

 

A. PIT – 5 

B. PIT – 11 

C. PIT – 28 

D. PIT – 37 

 

23.  Do podatków bezpośrednich zalicza się: 



A. podatek akcyzowy 

B. podatek VAT 

C. podatek windykacyjny 

D. podatek dochodowy 

 

24.  Wartość sprzedanych przez firmę towarów i usług to: 

A. koszty 

B. przychód 

C. podatek 

D. zysk 

 

25. Firma na końcu roku uzyskała dodatni wynik finansowy , a więc uzyskała: 

A. podatek  

B. dywidendę 

C. stratę  

D. zysk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLUCZ ODPOWIEDZI 

 

 

Numer 

pytania 

A B C D 

1    X 

2  X   

3   X  

4   X  

5   X  

6 X    

7  X   

8   X  

9   X  

10  X   

11   X  

12   X  

13   X  

14  X   

15   X  

16  X   

17 X    

18  X   

19  X   

20 X    

21 X    

22    X 

23    X 

24  X   

25    X 

 


