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Wstęp

Umiejętność rozwiązywania problemów podatkowych wydaje się być „wiedzą tajemną” 
zarezerwowaną dla szczególnie uzdolnionych członków społeczeństwa (niekoniecznie 
kończących studia wyższe). Zamysłem autorek jest prezentacja problemów podatko-
wych w zadaniach, pytaniach i testach, które są przyswajane przez czytelnika w sposób 
bardziej bezpośredni niż rozważania teoretyczne. Książka przedstawia stan prawny na 
dzień 1.01.2014 r.

Treść książki podzielona jest na trzy części:
1)  zadania,
2)  pytania,
3)  testy.

W każdej części materiał dydaktyczny jest przedstawiony w układzie:
1. Ordynacja podatkowa.
2. Podatek dochodowy od osób prawnych.
3. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
4. Podatek od towarów i usług.

Część pierwsza prezentuje zadania z rozwiązaniami i wyjaśnieniami oraz zadania 
do samodzielnej nauki. W założeniach do zadań przyjęto materiał liczbowy, który sta-
nowi bazę do obliczeń. Zadania z ordynacji podatkowej dotyczą terminów płatności 
podatków i naliczania odsetek od nieterminowych płatności. W ustawie o  podatku do-
chodowym od osób prawnych uwagę skoncentrowano na źródłach przychodów i kosz-
tach ich uzyskania w prawie bilansowym i prawie podatkowym. W ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych zaprezentowano rozliczenia osób fizycznych, które 
prowadzą i nie prowadzą działalności gospodarczej. W ustawie o podatku od towarów 
i usług przedstawiono obrót krajowy i wewnątrzwspólnotowy oraz sposób sporządza-
nia deklaracji podatkowych.



Wstęp

Część druga zawiera pytania i odpowiedzi oraz pytania bez odpowiedzi. Materiał 
został opracowany m.in. na podstawie wyroków sądów administracyjnych, orzecz-
nictwa ETS, urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz materiałów informa-
cyjnych Krajowej Informacji Podatkowej. Taka forma nauki ma na celu przybliżenie 
najważniejszych zagadnień podatkowych, zaznajomienie się z praktycznym zastosowa-
niem poprzez odesłanie do konkretnych sytuacji i zapamiętaniem podstawowych me-
chanizmów specyficznych dla każdego podatku. Stanowią je sytuacje typowe, w któ-
rych w sposób syntetyczny zawarto odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w prak-
tyce problemy. Pytania bez odpowiedzi prowokują natomiast do próby samodzielnego 
rozwiązywania problemów podatkowych.

Część trzecia zawiera testy. Mają one pomóc w sprawdzeniu poziomu posiadanej 
wiedzy. Dają również możliwość ćwiczeń kształcących umiejętność odróżniania prawi-
dłowych rozwiązań w przybliżonych treściowo wariantach odpowiedzi. Ta forma nauki 
pozwala utrwalić zdobyte umiejętności teoretyczne i praktyczne.

Celem książki jest ułatwienie księgowym i  innym zainteresowanym osobom (np. 
właścicielom, prezesom, dyrektorom) zrozumienia różnic między ustawą o rachunko-
wości a ustawami podatkowymi.

Książka jest przeznaczona głównie dla studentów studiów wszystkich typów w za-
kresie prawa i ekonomii. Może być również wykorzystana przez księgowych w celu do-
skonalenia umiejętności rozliczeń podatkowych.


