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Odpowiedzi do testu:

1. Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2021 roku
forma opodatkowania dla jego działalności to skala podatkowa. Od 1 stycznia
2022 roku żona Jana Kowalskiego rozpoczęła swoją pierwszą działalność
gospodarczą (sprzedaż odzieży) - czy może wybrać jako formę
opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

A. TAK
B. NIE

2. Jan Kowalski prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W 2021 roku
forma opodatkowania dla jego działalności to skala podatkowa. Z dniem 31 grudnia
2021 roku zdecydował się zamknąć prowadzoną działalność. Od 1 stycznia 2022
roku żona Jana Kowalskiego rozpoczęła swoją pierwszą działalność gospodarczą
(sprzedaż odzieży) - czy może wybrać jako formę opodatkowania ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych?

A. TAK
B. NIE

3. Podatnik opodatkowuje swoje przychody osiągane z prowadzonej działalności
ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przed wykonaniem usługi otrzymuje
zaliczki od swoich klientów, które nie mają charakteru definitywnego, dopiero w
momencie wykonania usługi otrzymuje pełną kwotę ustaloną z klientem. Czy zaliczki
generują przychód do opodatkowania u tego podatnika w momencie otrzymania?

A. TAK
B. NIE

4. Czy podatnik z pytania 3 (pytanie wyżej) - musi uwzględnić otrzymane zaliczki od
klientów do ustalenia składki zdrowotnej w dacie ich otrzymania?

A. TAK
B. NIE

5. Czy podatnik będący wspólnikiem spółki cywilnej, w której każdy ze wspólników
opodatkowany jest w formie ryczałtu ewidencjonowanego może być również
opodatkowany ryczałtem w swojej jednoosobowej działalności gospodarczej?

A. TAK
B. NIE
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6. Podatnik prowadził JDG (sprzedaż towarów) w okresie od stycznia 2022 do
grudnia 2022. 02 grudnia 2022 roku zawiesił działalność (opodatkowanie: ryczałt od
przychodów ewidencjonowanych), w tym miesiącu dokonał sprzedaży na kwotę 2
000,00 zł. 6 grudnia otrzymał zwrot towarów od klienta (850,00 zł wartość zwrotów).
Czy podatnik może skorygować sprzedaż o otrzymany zwrot po zawieszeniu
działalności?

A. TAK
B. NIE

7. Podatnik do stycznia 2023 r. chce zawiązać spółkę cywilną w której wraz ze
wspólnikiem będą opodatkowani w formie ryczałtu.
Będą świadczyć sprzedaż towaru na rzecz spółki z o.o. w której to jeden ze
wspólników był zatrudniony na umowę o pracę (stosunek pracy został rozwiązany w
maju 2021 roku) - czy ten fakt wyklucza możliwość opodatkowania ryczałtem?

A. NIE, wspólnik nie może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania w spółce
cywilnej od 2023 roku
B. Tak, wspólnik może wybrać ryczałt jako formę opodatkowania w spółce
cywilnej od 2023 roku

8. Podatnik chce rozpocząć działalność gospodarczą - aptekę - czy może wybrać
formę opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

A. TAK
B. NIE

9. Czy usługi w zakresie naprawy samochodów, przy których podatnik do naprawy
wykorzystuje części samochodowe (nie sprzedaje ich oddzielnie) - mogą być
opodatkowane w formie ryczałtu?

A. TAK
B. NIE

10. Podatnik świadczący usługi w ramach prowadzonej działalności (opodatkowanie
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) - zawarł umowę dnia 10.11.2022 roku
na wykonanie usługi. Usługę wykonał 5 grudnia 2022 roku, a zapłatę otrzymał 6
grudnia 2022 roku. Kiedy rozpozna przychód do opodatkowania?

A. 10.11.2022



3
B. 05.12.2022
C. 06.12.2022

Postaraj się w ramach zadania dokonać analizy - moja analiza zostanie
udostępniona już dziś o godz. 20.00 a od jutra otwieramy dostęp do pierwszych
lekcji od godz. 8.00 zapraszam na platformę. W module zacznij tutaj - udostępnię
plan kursu, zaangażuj się proszę, analizuj ze mną warsztat będziemy poruszać
tematy od podstaw po zaawansowane wyzwania.


