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Instrukcja dla zdającego 

1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś 
przewodniczącemu zespołu nadzorującego.

2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach:

 wpisz oznaczenie kwalifikacji,

 zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza,

 wpisz swój numer PESEL*,

 wpisz swoją datę urodzenia,

 przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL.
3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań.
4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.
5. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej 20 punktów.
6. Czytaj uważnie wszystkie zadania.
7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/

atramentem.
8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, D. Odpowiada im następujący

układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI:

9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna.
10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą – np., gdy wybrałeś

odpowiedź „A”:

11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź,
otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np.

12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI
i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji.

Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. 

Powodzenia! 

* w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Arkusz zawiera informacje prawnie 
chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 
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Zadanie 1. 

Przepisy Kodeksu pracy wskazują, że za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w niedziele 

i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, 

pracownikowi przysługuje, oprócz normalnego wynagrodzenia, dodatek w wysokości 

A. 50% wynagrodzenia. 

B. 70% wynagrodzenia. 

C. 80% wynagrodzenia. 

D. 100% wynagrodzenia. 

Zadanie 2. 

W której części akt osobowych przechowuje się dokumenty dotyczące ponoszenia przez pracownika 

odpowiedzialności porządkowej? 

A. W części A. 

B. W części B. 

C. W części C. 

D. W części D. 

Zadanie 3.  

Pracownik, który jest absolwentem szkoły wyższej i przepracował 4 lata na podstawie umowy o pracę, 

zgodnie z Kodeksem pracy, ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze rocznym 

A. 18 dni. 

B. 20 dni. 

C. 26 dni. 

D. 28 dni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zadanie 4. 

Cechą charakterystyczną każdej umowy zlecenia jest 

A. ciągłość stosunku pracy. 

B. ścisłe podporządkowanie pracodawcy. 

C. staranne wykonanie określonego działania. 

D. osiągnięcie należytego rezultatu końcowego. 

  

Art. 155 § 1 Kodeksu pracy ( fragment) 

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia: 
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem 

nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata, 
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania 

nauki, nie więcej jednak niż 5 lat, 
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół 

zawodowych - 5 lat, 
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata, 
5) szkoły policealnej - 6 lat, 
6) szkoły wyższej - 8 lat. 
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu. 
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Zadanie 5.  

Przedstawiciel handlowy zatrudniony w systemie czasowo-prowizyjnym otrzymuje co miesiąc wynagrodzenie 

zasadnicze w kwocie 4 200,00 zł oraz prowizję, która zależy od wysokości osiągniętego obrotu ze sprzedaży. 

Ile wyniesie wynagrodzenie brutto przedstawiciela handlowego, jeżeli w bieżącym miesiącu przepracował 

obowiązujący go czas pracy w porze dziennej i osiągnął obrót ze sprzedaży w wysokości 18 000,00 zł? 

A. 4 200,00 zł 

B. 4 380,00 zł 

C. 4 470,00 zł 

D. 4 560,00 zł 

 

Zadanie 6. 

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu w systemie czasowym z premią przepracował w grudniu 20 dni po 

4 godziny dziennie zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy. Ile wyniesie wynagrodzenie brutto 

pracownika za grudzień, jeżeli stawka za godzinę pracy wynosi 25,00 zł a premia 20%? 

A. 1 600,00 zł 

B. 2 000,00 zł 

C. 2 400,00 zł 

D. 4 000,00 zł 

Zadanie 7. 

Pracownik zgodnie z obowiązującym u pracodawcy regulaminem wynagradzania otrzymuje co miesiąc:  

 wynagrodzenie zasadnicze – 4 200,00 zł,  

 dodatek funkcyjny – 500,00 zł,  

 premię regulaminową – 5% wynagrodzenia zasadniczego.  

Miesięczne wynagrodzenie brutto pracownika wynosi 

A. 4 410,00 zł  

B. 4 700,00 zł  

C. 4 910,00 zł  

D. 4 935,00 zł  

  

Stawka prowizji Obrót ze sprzedaży 

1% do 5 000,00 zł 

1,5% od 5 000,00 zł do 15 000,00 zł 

2% powyżej 15 000,00 zł 
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Zadanie 8. 

Na podstawie fragmentu listy płac nr 12/2021 ustal kwotę wynagrodzenia, jaką należy przelać na rachunek 

bankowy pracownika. 

A. 5 824,45 zł 

B. 5 737,91 zł 

C. 5 637,91 zł 

D. 5 203,16 zł 

Zadanie 9. 

Przedsiębiorstwo stosuje akordowy system wynagradzania pracowników. Stawka podstawowa wynosi 

30 zł/godz., a norma czasu pracy wynosi 6 min/szt. Pracownik wykonał w miesiącu 2 400 szt. wyrobów. 

Wynagrodzenie brutto tego pracownika wyniesie 

A. 2 400,00 zł 

B. 4 800,00 zł 

C. 6 000,00 zł 

D. 7 200,00 zł 

Zadanie 10. 
Wybrane dane z listy płac za listopad 2021 

Podstawa naliczenia 
podatku dochodowego  

Potrącona 
zaliczka 

na podatek 
dochodowy 

Składka na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 
Należna zaliczka na 
podatek dochodowy 

9% 7,75% 

3 633,00 zł 573,85 zł 349,47 zł 300,94 zł 
............................... 

Na podstawie wybranych danych z listy płac oblicz kwotę należnej zaliczki na podatek dochodowy. 

A. 224,00 zł 

B. 224,38 zł 

C. 272,91 zł 

D. 273,00 zł 

  

Lista płac  12/2021  z dnia 31.12.2021                                                                                         
Dział Zarząd 

Płaca zasadnicza 

Składki na 
ubezpieczenia 

społeczne 
(13,71%) 

Koszty 
uzyskania 

przychodów 

Podstawa 
wymiaru składki 

na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 

Podstawa 
naliczenia 
podatku 

dochodowego 

Podatek 
dochodowy 

8 000,00 zł 1 096,80 zł 300,00 zł 6 903,20 zł 6 603,00 zł 1 078,75 zł 

  

Składka 
na ubezpieczenie 

zdrowotne 
(7,75%) 

Składka 
na ubezpieczenie 

zdrowotne 
(9%) 

Należna 
zaliczka na 

podatek 
dochodowy 

Potrącenie 
składki na 

ubezpieczenie na 
życie 

 

Do wypłaty 
– przelew na konto 

535,00 zł 621,29 zł 544,00 zł 100,00 zł ? 
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Zadanie 11. 

Z wynagrodzenia za pracę pracodawca może bez zgody pracownika potrącić 

A. składkę na dobrowolne ubezpieczenie na życie z tytułu zawartej przez pracownika polisy. 

B. świadczenie alimentacyjne egzekwowane od pracownika na mocy tytułów wykonawczych. 

C. wkład pieniężny z tytułu przynależności do pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. 

D. składkę na związek zawodowy, do którego przynależność pracownika nie jest obowiązkowa. 

Zadanie 12. 

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z uczniem w wieku 19 lat niebędącym jego pracownikiem na kwotę 

220,00 zł brutto. Ile wyniesie kwota do wypłaty dla zleceniobiorcy, który nie wniósł o objęcie go dobrowolnymi 

ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym. 

A. 176,00 zł 

B. 183,00 zł 

C. 190,00 zł 

D. 220,00 zł 

Zadanie 13. 
 

Rachunek do umowy zlecenia nr 45/2021  (fragment) 

Kwota  brutto 2 000,00 zł 

Składki na ubezpieczenia społeczne  13,71% 274,20 zł 

Koszty uzyskania przychodu 20% 345,16 zł 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 9% 155,32 zł 

Na podstawie danych zawartych w tabeli ustal podstawę naliczenia podatku dochodowego z tytułu umowy 

zlecenia zawartej z własnym pracownikiem. 

A. 1 381,00 zł 

B. 1 655,00 zł 

C. 1 726,00 zł 

D. 2 000,00 zł 

Zadanie 14. 
 

Rozliczenie ryczałtowej umowy zlecenia nr 110/2021 

Przychód 
brutto 

Składki na ubezpieczenia społeczne Podstawa 
wymiaru składki 

na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 

Składka na 
ubezpieczenie 

zdrowotne 
(9%) 

Zryczałtowany 
podatek dochodowy 

do urzędu 
skarbowego 

Do wypłaty 
emerytalna rentowa chorobowa razem 

200,00 zł 19,52 zł 3,00 zł 0,00 zł 22,52 zł 177,48 zł 15,97 zł …..... zł 127,51 zł 

Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego do urzędu 

skarbowego, jeżeli zleceniobiorca (lat 28)  podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu 

z tytułu zawartej ryczałtowej umowy zlecenia, a do rozliczania umowy ryczałtowej nie mają zastosowania 

koszty uzyskania przychodów. 

A. 28,00  zł 

B. 30,00 zł 

C. 34,00 zł 

D. 36,00 zł 
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Zadanie 15. 

Na podstawie fragmentu rachunku do umowy o dzieło nr 54/2021,  oblicz kwotę do wypłaty dla wykonawcy 

dzieła Adama Sroki (lat 45). 

A. 7 470,00 zł 

B. 7 776,00 zł 

C. 8 279,00 zł 

D. 8 235,00 zł 

 
 

Zadanie 16. 
 

Kody 
ubezpieczeniowe 

Podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem 

01 10 Pracownik podlegający ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu 
zdrowotnemu 

01 20 Pracownik młodociany 

04 11 Osoba wykonująca umowę agencyjną, umowę zlecenia lub umowę o świadczenie 
usług i praca jest wykonywana w siedzibie lub na miejscu prowadzenia 
działalności zleceniodawcy 

05 10 Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą 

Na podstawie tabeli określ kod tytułu ubezpieczenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. 

A. 01 10 

B. 01 20  

C. 04 11 

D. 05 10 

Zadanie 17. 

Pełny wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 

A. 2 tygodnie. 

B. 20 tygodni. 

C. 32 tygodnie. 

D. 38 tygodni. 

Zadanie 18. 

Przedsiębiorca zawarł umowę zlecenia z emerytem na kwotę 1 800,00 zł, dla którego ta umowa stanowi 

jedyny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Emeryt nie wniósł o objęcie go dobrowolnym 

ubezpieczeniem chorobowym. Ile wyniesie łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne finansowane 

przez zleceniobiorcę? 

A. 202,68 zł 

B. 246,78 zł 

C. 370,98 zł 

D. 495,36 zł 

  

Rachunek do umowy o dzieło nr 54/2021 

Wynagrodzenie brutto (przychód) 9 000,00 zł 

Koszty uzyskania przychodu (50%) ………. 

Podstawa opodatkowania ………. 

Należna zaliczka na podatek dochodowy ………. 

Kwota do wypłaty ………. 
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Zadanie 19. 

W grudniu 2021 roku pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 5 dni z powodu choroby. Jest to 

jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Podstawa wymiaru naliczenia wynagrodzenia chorobowego 

wynosiła 3 000,00 zł. Ile wyniosło wynagrodzenie chorobowe za czas niezdolności pracownika do pracy 

płatne 80%? 

A.    100,00 zł 

B.    400,00 zł 

C.    500,00 zł 

D. 2 400,00 zł 

Zadanie 20. 

Pracownica z tytułu urodzenia dziecka z dniem 21 listopada  2021 r. uzyskała prawo do zasiłku 

macierzyńskiego. Ustalona podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego wynosi 5 580,00 zł. Oblicz kwotę 

zasiłku macierzyńskiego za listopad 2021 r., jeżeli pracownica  nie złożyła wniosku o udzielenie jej 

bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze? 

A. 1 116,00 zł 

B. 1 488,00 zł 

C. 1 860,00 zł 

D. 5 580,00 zł 

Zadanie 21. 

Na podstawie przedstawionych w tabeli pozycji z listy płac ustal podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie 

zdrowotne. 

A. 2 770,05 zł 

B. 2 820,15 zł 

C. 3 020,15 zł 

D. 3 500,00 zł 

 
 

Zadanie 22. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych obowiązkowo tworzą pracodawcy 

A. zatrudniający mniej niż 50 pracowników.  

B. wszystkich jednostek budżetowych i samorządowych 

C.  zatrudniający w przeliczeniu na pełny etat 40 pracowników.  

D.  zatrudniający co najmniej 10 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. 

  

Wybrane pozycje z listy płac 

Wynagrodzenie zasadnicze 3 300,00 zł 

Premia regulaminowa 200,00 zł 

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika 479,85 zł 

Koszty uzyskania przychodów 250,00 zł 
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Zadanie 23. 
 

 

Fragment zamieszczonego oświadczenia jest podstawą do  

A. zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego. 

B. naliczenia składek ubezpieczenia zdrowotnego. 

C. zastosowania kwoty wolnej od podatku dochodowego. 

D. ustalenia wymiaru i wysokości urlopu wypoczynkowego. 

Zadanie 24. 

Które koszty ewidencjonowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów nie są kosztami uzyskania 

przychodów według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? 

A. Wydatki na wynagrodzenia brutto pracowników. 

B. Zapłacone odsetki od zaległości budżetowych. 

C. Zapłacone odsetki od kredytu bankowego. 

D. Wydatki na zakup towarów handlowych. 

Zadanie 25. 

Osoba prawna jest zobowiązana złożyć deklarację na podatek od nieruchomości za dany rok podatkowy do 

właściwego  

A. Urzędu Celnego. 

B. Urzędu Skarbowego. 

C. Starostwa Powiatowego. 

D. Urzędu Miasta i/lub Gminy. 
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Zadanie 26. 

Wskaż zestaw, który zawiera tylko podatki pośrednie. 

 podatek leśny 

 podatek od towarów i usług 

 podatek od nieruchomości 

 podatek od czynności cywilnoprawnych 

Zestaw 1. Zestaw 2. 
  

 podatek akcyzowy 

 podatek od towarów i usług 

 podatek od gier 

 podatek od spadków i darowizn 

Zestaw 3. Zestaw 4. 

 

A. Zestaw 1. 

B. Zestaw 2. 

C. Zestaw 3. 

D. Zestaw 4. 

Zadanie 27. 

Ile wynosi stawka podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli przedsiębiorca wybrał liniową formę 

opodatkowania? 

A.   9% 

B. 17% 

C. 18% 

D. 19% 

Zadanie 28. 

Przedsiębiorca, będący czynnym podatnikiem VAT i prowadzący sprzedaż wyłącznie opodatkowaną, zakupił 

samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do celów prywatnych oraz do opodatkowanej działalności 

gospodarczej (tzw. cele mieszane). 

FAKTURA 1520/2021 
Kraków, dnia 17.12.2021 

Data dokonania dostawy/wykonania usługi: 17.12.2021 r. 

Sprzedawca 
Fabryka Samochodów HYBRYDA  SA 
ul. Smocza 8, 00-981 Kraków 
NIP 8996969899 

Nabywca 
Hurtownia VIDA sp. z o.o. 
ul. Krakowska 3, 50-484 Wrocław 
NIP 8990011510 

Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Wartość 
netto 

Podatek VAT Wartość 
brutto stawka kwota 

1. 
Samochód osobowy 
FIACIK  

szt. 1 48 000,00 zł 48 000,00 zł 23% 11 040,00 zł 59 040,00 zł 

Sposób zapłaty: przelew 14  dni RAZEM 48 000,00 zł X 11 040,00 zł 59 040,00 zł 

Ustalona na podstawie faktury 1520/2021 wartość początkowa zakupionego samochodu osobowego 

przyjętego do użytkowania 17.12.2021 r. wynosi 

A. 29 520,00 zł 

B. 48 000,00 zł 

C. 53 520,00 zł 

D. 59 040,00 zł 
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Zadanie 29. 

Właścicielka zakładu fryzjerskiego w maju osiągnęła przychód w wysokości 15 000,00 zł. W celu świadczenia 

usług poniosła następujące koszty: 

- zakup materiałów fryzjerskich 3 000,00 zł 

- zapłata za media 500,00 zł 

- reklama lokalna 100,00 zł 

- zapłata za wynajem lokalu 1 400,00 zł. 

Osiągnięty dochód salonu kosmetycznego wyniósł 

A. 10 000,00 zł 

B. 10 500,00 zł 

C. 11 500,00 zł 

D. 13 000,00 zł 

Zadanie 30. 
 

Rachunek kosztów podróży służbowej nr 16/2021 

WYJAZD PRZYJAZD 
Środki 

lokomocji 
Koszty 

przejazdu miejscowość data godz. miejscowość data godz. 

Poznań 14.12.2021 7.00 Warszawa 14.12.2021 10.00 PKP 45,00 zł 

Warszawa 14.12.2021 17.00 Poznań 14.12.2021 20.00 PKP 45,00 zł 

Rachunek sprawdzono pod względem 
Ryczałty na dojazdy 6,00 zł 

Dojazdy udokumentowane ----- 

Merytorycznym Formalnym i rachunkowym 

Razem przejazdy, dojazdy 96,00 zł 

Diety 30,00 zł 

Noclegi według rachunków ----- 

……………
. 

data 

……………
. 

podpis 
…………….. 

data 
…………….. 

podpis 

Noclegi – ryczałt ----- 

Inne wydatki wg załączników ----- 

S
ło

w
n
ie

 z
ł 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………… O
g

ó
łe

m
 z

ł 

………… 

Zatwierdzono na zł ……………………………………… 
Słownie …................................………………………….. 
 

……………... 
data 

…………………………… 
podpisy zatwierdzających 

Załączam 

2 bilety PKP 
dowodów 

Pobrano zaliczkę 100,00 zł 

Do wypłaty/ zwrotu 
…………….. Kwituję odbiór zł …….………………………………….. 

Słownie zł ……………………………………………….. 
…………………………………………………………… Niniejszy rachunek przedkładam 

……………... 
data 

…………………………… 
podpis 

15-12-2021 
data 

………Furmek…... 
podpis 

Na podstawie rachunku kosztów podróży służbowej ustal kwotę do wypłaty dla pracownika. 

A.   26,00 zł 

B.   32,00 zł 

C. 126,00 zł 

D. 132,00 zł 
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Zadanie 31. 
 

Ryczałt samochodowy za jazdy lokalne 

Pojemność skokowa silnika 
samochodu osobowego 

Stawki za 1 km 
przebiegu 
pojazdu 

Limity 

300 km 500 km 700 km 

do 900 cm3 0,5214 156,42 260,76 364,98 

powyżej 900 cm3 0,8358 250,74 417,90 585,06 

Pracownik wykorzystuje swój samochód o pojemności 2000 cm3 na potrzeby zakładu zgodnie z przyznanym 

mu ryczałtem w granicach limitu 700 km. Z tytułu używania samochodu niebędącego własnością pracodawcy 

przysługuje pracownikowi kwota ryczałtu brutto  

A. 255,49 zł 

B. 364,98 zł 

C. 409,52 zł 

D. 585,06 zł 

Zadanie 32. 
 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (fragment) 
Przychód Zakup 

towarów 
handlowych 
i materiałów 

wg cen 
zakupu 

Koszty 
uboczne 
zakupu 

Wydatki (koszty) 

Wartość 
sprzedanych 

towarów 
i usług 

Pozostałe 
przychody 

Razem 
przychód 

(7+8) 

Wynagrodzenia 
w gotówce 
i w naturze 

Pozostałe 
wydatki 

Razem 
wydatki 
(12+13) 

7 8 9 10 11 12 13 14 

Wydatek związany z zakupem paliwa do samochodu dostawczego, należy zaewidencjonować w Podatkowej 

księdze przychodów i rozchodów w kolumnie 

A. 10 

B. 11 

C. 12 

D. 13 
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Zadanie 33. 
 

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (fragment) 
Stawka 
ryczałtu 

Przychody ewidencjonowane 

17% osiągane w zakresie wolnych zawodów 

15% 
ze świadczenia usług, m.in.: reprodukcji komputerowych nośników informacji; pośrednictwa 
w sprzedaży motocykli oraz części i akcesoriów do nich, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej, usług 
finansowych i ubezpieczeniowych, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów (…) 

10% ze świadczenia usług w zakresie kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (…) 

8,5% 
oraz 

12,5% 

przychody związane z wynajmem oraz zakwaterowaniem, ze świadczenia usług pomocy społecznej 
z zakwaterowaniem, innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów oraz wykonywania usług 
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (…) 
(12,5% od nadwyżki przychodów ponad 100 tys. zł) 

5,5% 
z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem 
samochodowym o ładowności powyżej 2 ton (…) 

3% 

z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu 
powyżej 1,5%; ze świadczenia usług związanych z produkcją zwierzęcą; z działalności usługowej 
w zakresie handlu; z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych 
surowców pochodzących z własnych połowów, z wyjątkiem sprzedaży konserw oraz prezerw z ryb 
i innych surowców z połowów (…) 

2% ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych (…) 

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży odzieży używanej opłaca 

podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W grudniu z tytułu prowadzonej 

działalności jego przychody po odliczeniach osiągnęły 80 000,00 zł. Kwota ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych przedsiębiorcy  w grudniu  wyniosła 

A. 1 600,00 zł 

B. 2 400,00 zł 

C. 4 400,00 zł 

D. 8 000,00 zł 

Zadanie 34. 

W dniu 10 grudnia 2021 r. wspólnicy  zawarli umowę spółki z o.o. i wnieśli wkłady pieniężne o łącznej wartości 

30 000,00 zł. Oblicz kwotę podatku od czynności cywilnoprawnej. 

A. 30,00 zł 

B. 150,00 zł 

C. 600,00 zł 

D. 300,00 zł 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Wyciąg z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych 

Stawki podatku wynoszą: 
2% – od umowy sprzedaży lub zamiany nieruchomości, użytkowania 

wieczystego, rzeczy ruchomych lub praw spółdzielczych, 

1% – od umowy sprzedaży lub zamiany innych praw majątkowych, a także 
od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, 
oraz odpłatnej służebności, 

0,5% – od umowy spółki, a także od umowy pożyczki oraz depozytu 
nieprawidłowego, 

0,1% – od ustanowienia hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, 
licząc od kwoty zabezpieczonej wierzytelności. 
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Zadanie 35. 

Dokumentację związaną z podatkiem dochodowym od osób fizycznych za rok 2020, którego termin płatności 

upłynął 30 kwietnia 2021 roku, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej należy przechowywać do końca 

roku 

A. 2022 

B. 2023 

C. 2024 

D. 2026 

Zadanie 36. 

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę złożył pracodawcy wniosek o objęcie ubezpieczeniem 

zdrowotnym jego małoletniej córki. Płatnik składek dokona zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia 

zdrowotnego na formularzu 

A. ZUS ZUA 

B. ZUS ZZA 

C. ZUS ZCNA 

D. ZUS ZWUA 

Zadanie 37. 
 

Fragment formularza ZUS 

 

Przedstawiony fragment formularza posiada symbol 

A. ZUS ZUA 

B. ZUS ZZA 

C. ZUS ZCNA 

D. ZUS ZWUA 

Zadanie 38. 

Wskaż ubezpieczonego, który jest zwolniony ze składek na Fundusz Pracy. 

A. Przedsiębiorca (wiek 34 lata) podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym  

od podstawy wymiaru  3 155,40 zł. 

B. Pracownik (wiek 27 lat) zatrudniony na pełny etat z wynagrodzeniem minimalnym. 

C. Pracownik (wiek 45 lat) zatrudniony na 1/2 etatu z wynagrodzeniem  3 200,00 zł. 

D. Pracownica (wiek 58 lat) zatrudniona na 3/4 etatu z wynagrodzeniem 3 600,00 zł. 
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Zadanie 39. 

Pracownikowi w listopadzie 2021 r. przysługiwały następujące składniki wynagrodzenia: 

– płaca zasadnicza 6 000,00 zł, 
– zasiłek chorobowy 750,00 zł, 

Oblicz kwotę składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. 

A.  6,00 zł 

B.  6,75 zł 

C. 60,00 zł 

D. 67,50 zł 

Zadanie 40. 

Przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą, która jest dla niego jedynym tytułem do ubezpieczeń. 

Ustal kwotę składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy przedsiębiorcy za grudzień 2021 r., jeżeli 

przysługuje mu preferencyjna podstawa do ubezpieczeń społecznych w wymiarze 840,00 zł? 

A.   0,00 zł 

B.   8,40 zł 

C. 12,18 zł 

D. 20,58 zł 
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