1.
Pan Andrzej B. w roku 2012 otrzymał wynagrodzenia ze sprzedaży amfetaminy, heroiny oraz
haszyszu na łączną kwotę 170.000 zł. Jakie są zasady opodatkowania tej kwoty przy
założeniu że:
a) Andrzej B. został skazany, a pieniądze uległy przepadkowi lub zwrotowi nabywcom
narkotyków,
b) proceder nie został wykryty, organ podatkowy ustalił jednak, że Andrzej B. osiągnął
dochód w wysokości 170.000 zł z nieujawnionego źródła.
Wersja a: art. 2 ust. 1 pkt 4 updof (w zw. z art. 43 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, art. 44 Kodeksu karnego i art. 58 Kodeksu cywilnego)
Wersja b: art. 30 ust. 1 pkt 7 updof
2.
Pan Grzegorz przez cały rok 2012 był pracownikiem. Jego wynagrodzenie w tym okresie
wyniosło 100.000 zł brutto. Jak należy obliczyć dochód do opodatkowania Pana Grzegorza
przy założeniu, że potrącone z wynagrodzenia składki na ubezpieczenia społeczne wyniosły
20.000 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne 10.000 zł?
updof:
art. 9 ust. 1 i 2
art. 10 ust. 1 pkt 1
art. 11 ust. 1
art. 12 ust. 1
art. 22 ust. 2
art. 26 ust. 1
art. 27 ust. 1
zob. też art. 8 i 10 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie updof oraz o zmianie niektórych
innych ustaw
3.
Pani Halina jest pracownicą, odbierającą swoje wynagrodzenie w gotówce w kasie
pracodawcy. 5 grudnia 2012 r. pracodawca zostawił w kasie wynagrodzenie Pani Haliny za
listopad w wysokości 2.000 zł. Wynagrodzenia tego Pani Halina nie odebrała. Czy
pracodawca, działając jako płatnik, powinien doliczyć kwotę wynagrodzenia za listopad do
dochodu Pani Haliny w roku 2012?
art. 11 ust. 1 updof
4.
Pani Magdalena chciałaby założyć w rodzinnej wsi niewielki sklepik z warzywami i
owocami. Jakie formy opodatkowania Pani Magda ma do wyboru?
art. 9a ust. 1 i 2 updof:
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ustawa o zryczałtowanym podatku od
niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne: w szczególności art. 2 ust. 1,
art. 3, art. 6 ust. 1, art. 8 ust. 1, art. 12 ust. 1),
- karta podatkowa (ustawa o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne: w szczególności art. 2 ust. 1, art. 3, art. 23 ust. 1, art.
25 ust. 1, art. 26 ust. 1),
- zasady ogólne (art. 27 ust. 1 updof),
- podatek liniowy (art. 30c updof).

5.
Pani Anna jest wspólnikiem spółki komandytowej „Wkręt sp. z o.o. i Wspólnicy” sp. k. Jej
udział w zysku spółki wynosi 80%. Spółka prowadzi działalność gospodarczą, wydając
książki i czasopisma. Spółka w 2011 roku osiągnęła zysk 1.000.000 zł. W roku tym spółka
nie dokonała żadnych wypłat zysku na rzecz wspólników. W 2012 roku wspólnicy podjęli
uchwałę o podziale i wypłacie zysku. Pani Anna otrzymała kwotę 800.000 zł w dniu 30 lipca
2012 r. Proszę obliczyć wysokość zobowiązania podatkowego Pani Anny, wynikającego z
otrzymanej w 2012 r. kwoty podzielonego zysku. Pani Anna nie wybrała żadnego ze
szczególnych sposobów opodatkowania.
art. 1 ust. 2 updop, art. 8 ust. 1 updof
6.
Pan Gustaw w 2011 r. osiągnął dochód ze stosunku pracy w wysokości 40.000 zł oraz zbył
udziały w spółce z o.o., osiągając z tego tytułu stratę podatkową w wysokości 10.000 zł. Jaki
będzie jego łączny dochód do opodatkowania w tymże roku? W 2012 r. Pan Gustaw osiągnął
dochody z tytułu najmu w wysokości 12.000 zł oraz ze stosunku pracy w wysokości 40.000
zł. Czy w rozliczeniu za 2012 r. Pan Gustaw może odliczyć stratę z 2011 r. od dochodu z
2012 r.?
art. 9 ust. 3 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 6 i 7 updof
7.
Pan Wawrzyniec, kolekcjoner nie prowadzący działalności gospodarczej, 3 lutego 2012 r.
kupił obraz za cenę 20.000 zł, płacąc 800 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. W
kwietniu 2012 r. obraz został odrestaurowany kosztem 5.000 zł. 25 sierpnia 2012 r. Pan
Wawrzyniec sprzedał go za cenę 30.000 zł. Jaki dochód osiągnie on z tego tytułu?
8.
Pani Ewa jest właścicielką sklepu z antykami i sztuką. 3 lutego 2012 r. kupiła obraz za cenę
20.000 zł w celu dalszej sprzedaży i osiągnięcia zysku. 25 marca 2012 r. sprzedała go za cenę
30.000 zł. Na jakich zasadach opodatkowane będą te zdarzenia?
updof:
art. 10 ust. 1 pkt 3 i 8
art. 9a ust. 1
9.
Pan Bogdan 23 lipca 2012 r. za cenę 12.000 zł sprzedał swój prywatny samochód Porsche
911 (rocznik 2009, stan bardzo dobry), kupiony 12 listopada 2011 r. w autokomisie za cenę
210.000 zł. Jaki dochód wynikać będzie z tych zdarzeń na podstawie updof?
updof:
art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d
…ale gdyby nie minęło 6 miesięcy:
art. 19 ust. 1, 3 i 4
art. 24 ust. 6

