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TEST  I ZADANIA 
MODUŁ I  

 
1. Zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług objęte są: 

a) wyłącznie czynności wykonane z zachowaniem warunków      
oraz form określonych przepisami prawa, 

b) czynności uznane na podstawie ustawy za wykonywane na        
terytorium kraju, z wyłączeniem czynności, które nie mogą        
być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, 

c) czynności uznane na podstawie ustawy za wykonywane na        
terytorium kraju, w tym zbycie przedsiębiorstwa lub jego        
zorganizowanej części. 

 
2. W świetle przepisów o podatku od towarów i usług w celu ustalenia              

proporcji udziału rocznego obrotu z tytułu wykonywania czynności, w         
stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego,         
w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w stosunku do          
których to prawo przysługuje, jak i nie przysługuje: 

a) do obrotu nie wlicza się opodatkowanej sprzedaży środków        
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających       
amortyzacji a także gruntów i prawa wieczystego użytkowania        
gruntów zaliczanych do środków trwałych nabywcy,      
wykorzystywanych na potrzeby jego działalności, 

b) do obrotu nie wlicza się przychodów z tytułu transakcji         
dotyczących nieruchomości, jeżeli ich wartość jest niższa niż 15         
000 zł, 

c) do obrotu nie wlicza się opodatkowanej sprzedaży środków        
trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających       
amortyzacji a także gruntów i prawa wieczystego użytkowania        
gruntów zaliczanych do środków trwałych nabywcy, jeśli transakcje        
te dokonywane są sporadycznie. 
 

3. VAT z ang. value added tax to podatek: 
a) pośredni, 
b) bezpośredni, 
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c) to zależy od rodzaju transakcji. 
 
 

4. Cechy konstrukcyjne podatku VAT to: 
a) powszechność, obowiązkowość, proporcjonalność, wielofazowość, 
b) powszechność, proporcjonalność, wielofazowość, neutralność, 
c) powszechność, proporcjonalność, wielofazowość, neutralność,    

obowiązkowość. 
 

5. Wielofazowość podatku VAT oznacza, że: 
a) wysokość podatku VAT jest zależna wyłącznie od ceny towaru lub          

usługi. Właściwe proporcje podatku wyznaczają stawki określone       

dla poszczególnych towarów i usług. Mają one charakter liniowy,         

gdyż zwiększeniu ceny towaru lub usługi nie towarzyszy        

podwyższenie stawki podatku, 

b) podatek VAT jest, co do zasady, należny od każdej transakcji aż           

do etapu sprzedaży detalicznej włącznie. Dzięki przyznanemu       

podatnikom podatku od towarów i usług prawu do obniżania         

podatku należnego o kwoty podatku zapłaconego na poprzednim        

etapie obrotu poszczególni podatnicy podatek VAT w istocie        

odprowadzają od przyrostu wartości towaru lub usługi w danej         

fazie obrotu, 

c) podatek VAT co do zasady, obciąża obrót wszelkiego rodzaju         

towarami i usługami. 

6. W przypadku, gdy przepis krajowy jest sprzeczny z przepisem          
dyrektywy podatnik: 

a) musi bezwzględnie stosować się do przepisu dyrektywy, 
b) musi złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, 
c) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa. 
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7. Podatek od towarów i usług określany jest również jako: 
a) VAT, PTU, podatek od wartości dodanej, 
b) VAT, PUT, podatek pośredni, 
c) VAT, PTU, podatek bezpośredni. 

 
 

8. Wysokość podatku VAT jest zależna wyłącznie od ceny towaru lub           
usługi. Właściwe proporcje podatku wyznaczają stawki określone dla        
poszczególnych towarów i usług. Mają one charakter liniowy, gdyż         
zwiększeniu ceny towaru lub usługi nie towarzyszy podwyższenie stawki         
podatku -jest to zasada: 

a) neutralności, 
b) powszechności, 
c) proporcjonalności. 

 
 
9. Zagadnienia związane z VAT regulują m.in.: 

a) dyrektywa 2006/112, krajowe rozporządzenia wykonawcze,     
ustawa o VAT, 

b) dyrektywa 200/112, ustawa o VAT, unijne rozporządzenia, krajowe        
rozporządzenia wykonawcze, wyroki sądów, 

c) dyrektywa 200/112, ustawa o VAT, unijne rozporządzenia, krajowe        
rozporządzenia wykonawcze, wyroki sądów, interpretacje     
indywidualne. 
 
 

10. Zgodnie z art. 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,          
dyrektywa: 

a) nie jest wiążąca dla każdego państwa członkowskiego, do którego         
jest kierowana. Pozostawia zawsze organom krajowym całkowitą       
swobodę, 

b) wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana. W         
odniesieniu do rezultatu, który ma zostać osiągnięty, pozostawia        
jednak organom krajowym swobodę wyboru środków i formy, 
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c) jest kierowana do państw członkowskich , ale przepisy w niej          

zawarte mają także obowiązkowo bezpośrednie zastosowanie      

wobec innych podmiotów.  

 

 

 
 

4 


