
 

 

 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY  

 

Kierunek: ZARZĄDZANIE II STOPNIA 

Specjalność: Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie 

Profil: ogólnoakademicki 

Tryb: studia stacjonarne i niestacjonarne 

 

1. Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. 

2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki i limity. 

3. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – wady i zalety   

    poszczególnych rozwiązań. 

4. Metody wyceny w rachunkowości. 

5. Uproszczenia dla mikro i małych jednostek gospodarczych w zakresie  

    sprawozdawczości finansowej. 

6. Mały podatnik a mikro i mała jednostka gospodarcza – analiza porównawcza. 

7. Uproszczenia dla małych i średnich przedsiębiorstw na gruncie ustawy o   

    rachunkowości. 

8. Zasady opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w zakresie  

    podatku dochodowego. 

9. Preferencje podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie podatku 

    dochodowego od osób fizycznych. 

10. Preferencje podatkowe dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie podatku 

      dochodowego od osób prawnych. 

11. Elastyczne formy zatrudnienia w małym i średnim przedsiębiorstwie. 

12. Rachunek kosztów. 



13. Miary płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. 

14. Zasady opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w zakresie     

      podatku od towarów i usług. 

15. Preferencje podatkowe małego podatnika w zakresie podatku od towarów i usług. 

16. Forma zatrudnienia a efektywność operacyjna małego i średniego  

      przedsiębiorstwa. 

17. Modele zarządzania zasobami ludzkimi w małym i średnim przedsiębiorstwie. 

18. Rachunek podatkowy w małym i średnim przedsiębiorstwie. 

19. Miary obciążeń podatkowych. 

20. Zakładowy plan kont i jego charakterystyka. 

21. Proces sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego. 

22. Aktywa trwałe w bilansie przedsiębiorstwa. 

23. Warianty ustalania wyniku finansowego. 

24. Metody wyceny bilansowej w rachunkowości finansowej i podatkowej. 

25. Wynik finansowy i podatkowy – analiza różnic w kontekście małych i średnich  

       przedsiębiorstw. 

26. Klasyfikacja przedsiębiorstw w Polsce. 

27. Rozliczenia podatkowe małego podatnika. 

28. Obowiązki ewidencyjne małych i średnich przedsiębiorstw. 

29. Instrumenty optymalizacji podatkowej małego i średniego przedsiębiorstwa. 

30. Rola biegłego rewidenta w procesie badania sprawozdania finansowego. 
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