
7. Test z ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fi-

zycznych 

(t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.) 

 

Nr 

 

Treść pytania 

 

Odp. 

 

Źródło 

 

1. 

 
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

a) są stosowane do przychodów z działalności rolniczej, 

b) nie są stosowane do przychodów z działalności rolniczej, 

c) nie są stosowane do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z 

działów specjalnych produkcji rolnej. 

c 

 
art. 2 ust. 1  

 

2. 

 
Do przychodów z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach przepisy ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych: 

a) są stosowane, 

b) nie są stosowane, 

c) co do zasady są stosowane. 

b 

 
art. 2 ust. 1  

 

3. 

 
Do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn przepisy 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

a) są stosowane, 

b) nie są stosowane, 

c) co do zasady są stosowane. 

b 

 
art. 2 ust. 1  

 

4. 

 
Do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie 

skutecznej umowy przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

a) są stosowane, 

b) nie są stosowane, 

c) co do zasady są stosowane. 

b 

 
art. 2 ust. 1  

 

5. 

 
Do przychodów z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania 

lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychodów z tytułu wy-

równania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci 

jednego z nich przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: 

a) są stosowane, 

b) nie są stosowane, 

c) co do zasady są stosowane. 

b 

 
art. 2 ust. 1  

 

 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepi-

sów tej ustawy nie stosuje się do przychodów z tytułu:  
A. podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograni-

czenia małżeńskiej wspólności majątkowej,  

B. odsetek od pożyczek,  

C. odsetek (dyskonto) od papierów wartościowych.  
 

a 

Art. 2 ust. 1 

pkt 5 

(egz. 2017 

notarialna) 

6. 

 
Osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przy-

c 

 
art. 3  

ust. 1 i 1a  



Nr 

 

Treść pytania 

 

Odp. 

 

Źródło 

 

chodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (jest to tzw. nieograni-

czony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która: posiada na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek inte-

resów życiowych) lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż: 

a) 45 dni w roku podatkowym, 

b) 183 dni w roku, 

c) 183 dni w roku podatkowym. 

 

7. 

 
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca za-

mieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) 

osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to tzw.: 

a) ograniczony obowiązek podatkowy, 

b) dodatkowy obowiązek podatkowy, 

c) niepełny obowiązek podatkowy. 

a 

 
art. 3 ust. 2a  

 

8. 

 
Dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych, z wyjątkiem dochodów z ich 

pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użyt-

ku, podlegające opodatkowaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dolicza się do 

dochodów rodziców, chyba że rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków 

ze źródeł przychodów dzieci. Jeżeli małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowa-

niu, dochody małoletnich dzieci: 

a) dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków, 

b) dolicza się w pełnej wysokości do dochodu każdego z małżonków, 

c) nie dolicza się do dochodu każdego z małżonków. 

a 

 

art. 7 ust. 1 i 

2  

 

 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, o wyso-

kość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, 

można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno 

po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość 

obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć:  
A. 20% kwoty tej straty,  

B. 30% kwoty tej straty,  

C. 50% kwoty tej straty.  
 

c 

Art. 9 ust. 3 

(egz. 2017 

notarialna) 

9. 

 
W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozarolnicza dzia-

łalność gospodarcza: 

a) nie stanowi źródła przychodu, 

b) stanowi źródło przychodu, 

c) co do zasady nie stanowi źródła przychodu. 

b 

 
art. 10 ust. 1  

 

10. 

 
W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działy specjalne 

produkcji rolnej: 

a) nie stanowią źródła przychodu, 

b) stanowią źródło przychodu, 

c) co do zasady nie stanowią źródła przychodu. 

b 

 
art. 10 ust. 1  

 

11. W rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych najem, podnajem, b art. 10 ust. 1  



Nr 

 

Treść pytania 

 

Odp. 

 

Źródło 

 

 dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również 

dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa 

rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjal-

nych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością 

gospodarczą: 

a) nie stanowią źródła przychodu, 

b) stanowią źródło przychodu, 

c) co do zasady nie stanowią źródła przychodu. 

  

12. 

 
Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbie-

ga od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, or-

gan podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn 

uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nie-

udzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które 

uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy 

określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Zbywający ponosi koszty 

opinii biegłego lub biegłych, jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega od wartości 

wyrażonej w cenie co najmniej o: 

a) 25%, 

b) 33%, 

c) 45%. 

b 

 
art. 19 ust. 4  

 

13. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych renty przyznane na pod-

stawie odrębnych przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 

rodzin: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

14. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania lub 

zadośćuczynienia otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń 

wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu 

państwa polskiego: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

15. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania w posta-

ci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała 

lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub 

częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub 

zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

16. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania otrzy-

mane na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  
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17. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych kwoty zwracane przez 

towarzystwo funduszy inwestycyjnych w związku z wygaśnięciem zezwolenia na 

utworzenie funduszu inwestycyjnego – w wysokości wpłat wniesionych do funduszu: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

18. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrane w kasynach 

gry oraz w grach w bingo pieniężne i fantowe urządzanych i prowadzonych przez 

uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

19. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wygrane w grach licz-

bowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach pro-

mocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa war-

tość tych wygranych nie przekracza 2 280 zł, urządzanych i prowadzonych przez 

uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w 

państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Euro-

pejskiego Obszaru Gospodarczego: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

20. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych odprawy pośmiertne i 

zasiłki pogrzebowe: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

21. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia rodzinne 

otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i 

pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów otrzymane na podstawie przepisów o ustaleniu i 

wypłacie zasiłków dla opiekunów, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku 

bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie 

odrębnych przepisów oraz świadczenie wychowawcze otrzymane na podstawie prze-

pisów o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

22. 

 
Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jednorazowe zasiłki z 

tytułu urodzenia dziecka, wypłacane z funduszów związków zawodowych: 

a) są wolne od podatku dochodowego, 

b) nie są wolne od podatku dochodowego, 

c) nie są wolne od podatku dochodowego, z wyjątkami określonymi w ustawie. 

a 

 
art. 21 ust. 1  

 

23. Wydatki poniesione przez pracodawcę na zapewnienie prawidłowej realizacji pracow- a art. 22 ust. 1b  
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Źródło 

 

 niczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisów o pracowniczych progra-

mach emerytalnych: 

a) są kosztami uzyskania przychodów, 

b) nie są kosztami uzyskania przychodów, 

c) co do zasady nie są kosztami uzyskania przychodów. 

  

24. 

 
Koszty uzyskania niektórych przychodów określa się: z tytułu zapłaty twórcy za prze-

niesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, 

wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50% 

uzyskanego przychodu, zaś z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowa-

nia wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowe-

go, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania 

licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną – w wysokości: 

a) 55% uzyskanego przychodu, 

b) 50% uzyskanego przychodu, 

c) 25% uzyskanego przychodu. 

b 

 
art. 22 ust. 9  

 

25. 

 
Co do zasady amortyzacji podlegają między innymi nabyte nadające się do gospodar-

czego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego, autorskie lub pokrewne prawa majątkowe, czy licencje o 

przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika 

na potrzeby związane np. z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo 

oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy 

najmu czy dzierżawy. Są to tzw.: 

a) wartości nieoszacowane, 

b) wartości materialne i prawne, 

c) wartości niematerialne i prawne. 

c 

 
art. 22b ust. 1  

 

26. 

 
Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów: 

a) nie podlegają amortyzacji, 

b) podlegają amortyzacji, 

c) co do zasady podlegają amortyzacji. 

a 

 
art. 22c  

 

 Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek 

dochodowy od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli od-

płatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i 

zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku ka-

lendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, wynosi:  
A. 8,5% podstawy obliczenia podatku,  

B. 18% podstawy obliczenia podatku,  

C. 19% podstawy obliczenia podatku. 

c 

Art. 30e ust. 

1 

(egz. 2017 

komornicza) 

27. 

 
Kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnik przekazuje na rachunek urzędu skar-

bowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca 

zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, 

według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada sie-

dziby w terminie do: 

a) 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, 

b) 21 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki, 

c) 22 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. 

a 

 
art. 42e ust. 4  

 

 


