Pytania specjalnościowe FIR – I stopnia specjalność „Rachunkowość”
1. Definicja małego i mikro przedsiębiorstwa według różnych ustaw.
2. Scharakteryzuj wybrane ewidencje prowadzone przez podatników prowadzących
działalność gospodarczą.
3. Charakterystyka polskiego systemu podatkowego.
4. Wybór formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności
gospodarczej.
5. Scharakteryzuj pojęcie przychodu i kosztu z punktu widzenia prawa podatkowego
i systemu rachunkowości – wskaż różnice. Podaj przykłady wyłączeń z kosztów
i przychodów w ujęciu podatkowym.
6. Księgi rachunkowe a księgi podatkowe – podobieństwa i różnice.
7. Podatek VAT w polskim systemie podatkowym.
8. Warianty pomiaru wyniku finansowego, jego kategorie i elementy je kształtujące.
9. Determinanty zużycia środków trwałych i jego pomiar w rachunkowości.
10. Zapasy – klasyfikacja oraz wycena w ciągu roku obrotowego i na dzień
bilansowy.
11. Podaj przykładowe różnice w bilansowym i podatkowym pomiarze kosztów.
12. Scharakteryzuj istotę i przyczyny powstawania różnic trwałych i przejściowych
w podatku odroczonym.
13. Struktura sprawozdania finansowego podmiotów zobowiązanych do badania
rocznego sprawozdania finansowego. Krótko scharakteryzuj każdy z elementów
sprawozdania.
14. Wskaż i omów różnice w sporządzaniu rachunku zysków i strat w wariancie
porównawczym i wariancie kalkulacyjnym i wskaż ich wartość użytkową.
15. Zdefiniuj obszary działalności jednostki ustalone na potrzeby sporządzania
rachunku przepływów pieniężnych. Wyjaśnić jak należy interpretować wyniki
uzyskane przez jednostkę w tych obszarach.
16. Wymień i krótko scharakteryzuj podstawowe odmiany kalkulacji. Oceń
przydatność poszczególnych metod kalkulacji kosztów do podejmowania decyzji
w przedsiębiorstwach.
17. Model rachunku kosztów pełnych i zmiennych - istota, zastosowanie,
przydatność do podejmowania decyzji.
18. Wymień podstawowe odmiany rachunku kosztów postulowanych.
Scharakteryzuj rachunek kosztów standardowych wraz z analizą odchyleń.
19. Wymień i omów podstawowe kryteria klasyfikacyjne kosztów dla potrzeb
sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych.
20. Warianty ewidencyjne rachunku kosztów w przedsiębiorstwie.

21. Scharakteryzuj trzy wybrane rozwiązania w zakresie współczesnego rachunku
kosztów.
22. Istota, zakres i funkcje rachunkowości.
23. Zasady prawidłowej rachunkowości.
24. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości i dokumentowanie operacji
gospodarczych.
25. Inwentaryzacja – istota, rodzaje, metody, częstotliwość.
26. Aktualizacja wartości składników majątkowych (środki trwałe, zapasy,
należności).
27. Leasing – aspekt bilansowy i podatkowy.
28. Istota i zakres rachunkowości budżetowej.
29. Charakterystyka i ewidencja dochodów i wydatków jednostki budżetowej.
30. Sprawozdawczość budżetowa i finansowa jednostek sektora finansów
publicznych.

