
 

KIERUNEK STUDIÓW: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) 

PRZEDMIOT: Odpowiedzialność podatkowa 

KOD PRZEDMIOTU: 

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 

PROWADZĄCY ZAJĘCIA: dr Michalina Aleksandra Duda  

FORMA ZAJĘĆ: wykład/warsztaty 

LICZBA GODZIN: (ogółem -  30h)  semestr -  30h 

LICZBA GODZIN W TYGODNIU: 1,5h 

ZAŁOŻENIA: Absolwenci kierunku prawo powinni posiadać wszechstronną wiedzę 

w zakresie tych przedmiotów, które mają związek z funkcjonowaniem gospodarki i systemu 

finansowego państwa. Poznanie podstawowych instytucji, konstrukcji prawnych oraz zasad 

odpowiedzialności w prawie podatkowym stanowi istotny element przygotowania do pracy 

w zawodach prawniczych, administracji rządowej i samorządowej oraz w sferach biznesu. 

Zapoznanie się z przedstawioną problematyką jest szczególnie istotne dla tych studentów, 

którzy wiążą swoją przyszłość z zawodem doradcy podatkowego, radcy prawnego adwokata 

lub urzędnika organów administracji skarbowej.  

Po zakończeniu zajęć student powinien znać: 

 zasady odpowiedzialności podatkowej podatników (z uwzględnieniem zasad 

prawa wspólnotowego); 

 podatkowe konsekwencje wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej; 

 zasady odpowiedzialności pozostałych podmiotów prawa podatkowego; 

 podstawowe obowiązki podatników wynikające z przepisów materialnego prawa 

podatkowego.  

 

CEL WYKŁADÓW: Celem wykładu jest przedstawienie zasad odpowiedzialności 

podatkowej (w tym odpowiedzialności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą), 

charakterystyki norm i źródeł prawa podatkowego, a także zasad wykładni i stosowania norm 

prawnopodatkowych. 

Celem warsztatów jest zapoznanie studentów z wybranym orzecznictwem sądów 

administracyjnych oraz praktycznymi aspektami opodatkowania w oparciu o przygotowane 

kazusy i zadania rachunkowe.  
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METODY DYDAKTYCZNE: 

- wykład informacyjny, 

- wykład problemowy, 

- prezentacja z objaśnieniami, 

- dyskusja dydaktyczna, 

- praca w grupach, 

- rozwiązywanie kazusów. 

 

 

 

L.p. TEMATY ZAJĘĆ 

1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialności w prawie podatkowym 

2. Odpowiedzialność podatnika 

3.  Odpowiedzialność podatkowa podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 

4. Odpowiedzialność płatników i inkasentów 

5. Następstwo prawne  

6. Odpowiedzialność osób trzecich 

7.  Unikanie i uchylanie się od opodatkowania 

8. Sankcje w prawie podatkowym  

9.  Odpowiedzialność podatkowa w orzecznictwie sądów administracyjnych - warsztaty 

10. Rozwiązywanie kazusów i zadań rachunkowych - warsztaty 

11.  Sporządzenie pism procesowych - warsztaty 

 

 

 

LITERATRA OBOWIĄZKOWA:  

1. Prawo podatkowe – część ogólna i szczegółowa, red. W. Wojtowicz, Warszawa 2009; 

2. M. Duda, B. Kucia-Guściora, M. Munnich, Prawo podatkowe w kazusach i zadaniach, 

Lublin 2008. 
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LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA: 

1. S. Babiarz, B. Dauter, B. Gruszczyński, Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 

2011; 

2. R. Dowgier, L. Etel, Kosikowski C., Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 

2011;  

3. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Leksykon ordynacji podatkowej 2009, Wrocław 2009; 

4. M. Kalinowski, Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie 

podatkowym, Toruń 2001. 

 

 

WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 

czynny udział w zajęciach (przygotowanie prezentacji wyroków sądowych, rozwiązywanie 

kazusów) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego.  

 

FORMA ZALICZENIA:  

Podstawową formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu 

gospodarczego prawa podatkowego jest kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej (test i 

pytania opisowe). 

 

KRYTERIA ZALICZENIA: 

Na kolokwium będą sprawdzane tylko te wiadomości, które zostały przekazane w trakcie 

wykładu informacyjnego i warsztatów oraz materiał zawarty w podręczniku. Podstawą do 

uzyskania oceny dostatecznej jest poprawne rozwiązanie 60% zadań w ramach kolokwium 

zaliczeniowego oraz przygotowanie wskazanych orzeczeń i kazusów w trakcie zajęć.  
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