Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
Pytania na egzamin magisterski z Prawa finansów publicznych
(kierunek: PRAWO, studia magisterskie stacjonarne)
1. Finanse publiczne – pojęcie, funkcje, struktura
2. Finanse publiczne a finanse niepubliczne
3. Finanse publiczne w Konstytucji RP
4. Polityka finansowa – pojecie, instrumenty i warunki jej prawidłowego prowadzenia
5. Zasady ogólne finansów publicznych w Polsce
6. Przedmiot regulacji prawa finansowego i jego funkcje
7. Źródła prawa finansowego w Polsce
8. Pojęcie i struktura systemu budżetowego w Polsce
9. Pojęcie środków publicznych i ich rodzaje
10. Przychody i rozchody publiczne
11. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej
12. Pojęcie, istota i rodzaje nadwyżki oraz deficytu budżetowego. Źródła finansowania deficytu
budżetowego w Polsce
13. Dług publiczny – pojęcie, rodzaje, struktura
14. Krajowe i unijne regulacje ograniczające wysokość deficytu budżetowego oraz długu publicznego
15. Pojęcie, istota i rodzaje skarbowych papierów wartościowych
16. Budżet państwa – istota i cechy charakterystyczne
17. Budżet a ustawa budżetowa
18. Podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa
19. Pojęcia subwencji i dotacji. Różnice
20. Zasady budżetowe – pojęcie i rodzaje
21. Istota i zakres Wieloletniego Planu Finansowego Państwa
22. Opracowywanie i uchwalanie ustawy budżetowej
23. Rezerwy w budżecie państwa – rozmiar, dysponowanie i przeznaczenie
24. Istota oraz tryb udzielania absolutorium w budżecie państwa
25. Pojęcie, forma oraz elementy istotne budżetu jednostki samorządu terytorialnego (JST)
26. Budżet JST a uchwała budżetowa
27. Istota i treść wieloletniej prognozy finansowej JST

28. Rodzaje i katalog dochodów budżetu JST
29. Opracowywanie i uchwalanie uchwały budżetowej JST
30. Pojęcie oraz procedura udzielania absolutorium w budżecie JST. Skutki nieudzielenia
absolutorium
31. Zadania i funkcje regionalnych izb obrachunkowych
32. Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów
publicznych
33. Pojęcie podatku. Struktura systemu podatkowego w Polsce
34. Podatek a opłata i cło
35. Rezydent a nierezydent w prawie dewizowym
36. Ogólne i indywidualne zezwolenia dewizowe
37. Rola i status prawny Narodowego Banku Polskiego
38. Funkcje i organy Narodowego Banku Polskiego
39. Rola i główne zadania Komisji Nadzoru Finansowego
40. Warunki wprowadzenia euro

