Załącznik nr 5 do dokumentacji programowej
KARTA PRZEDMIOTU

I.

Dane podstawowe

Nazwa przedmiotu
Nazwa przedmiotu w języku angielskim
Kierunek studiów
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)
Dyscyplina
Język wykładowy

Podatki w przedsiębiorstwie *
Taxes in the enterprise
Ekonomia
I
Stacjonarne
Ekonomia i finanse
polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna

Mgr Anna Krawczyk - Sawicka

Forma zajęć(katalog
zamknięty ze słownika)
wykład
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

Liczba godzin

semestr

Punkty ECTS
3

30

5

W1 – podstawy wiedzy z finansów publicznych, systemu podatkowego w
Polsce oraz przedsiębiorczości

* W semestrze zimowym 2020/21 konwersatorium odbywać się będzie zgodnie z § 2 ust. 1
Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) - w formie zdalnej z
wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365 w ramach synchronicznego kontaktu, w
którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym
czasie w drodze wideokonferencji internetowej.

II. Cele kształcenia dla przedmiotu
C1 - Przekazanie studentom aktualnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego w Polsce
C2 - Zapoznanie studentów z praktycznymi sposobami ustalania dochodu, podstawy do
opodatkowania oraz zobowiązań podatkowych
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III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Symbol
W_01

U_01

K_01

Odniesienie do
efektu kierunkowego

Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
Student w sposób pogłębiony zna i rozumie uwarunkowania
systemu podatkowego w Polsce
UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi wykorzystać poznane metody praktyczne do
ustalania wysokości zobowiązania podatkowego w poznanych
podatkach
KOMPETENCJE SPOŁECZNE *
Student jest gotów do podnoszenia poziomu swojej wiedzy i
umiejętności poprzez prezentacje informacji pozyskanych z
otoczenia z zastosowaniem metod komunikacji na odległość tj.
narzędzia Microsoft Office 365

K_W13

K_U08

K_K01

* W semestrze zimowym 2020/21 konwersatorium odbywać się będzie zgodnie z § 2 ust. 1
Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) - w formie zdalnej z
wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365 w ramach synchronicznego kontaktu, w
którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym
czasie w drodze wideokonferencji internetowej.
IV. Opis przedmiotu/ treści programowe
1. System podatkowy w Polsce – pojęcie i istota.
2. Optymalizacja podatkowa. Unikanie i uchylanie się od opodatkowania. Umowy o podwójnym
opodatkowaniu.
3. Ustalanie i opodatkowanie dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej – zasady
ogólne, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa.
4. Ustalanie i opodatkowanie dochodów osób prawnych.
5. Ulgi i zwolnienia podatkowe a wysokość opodatkowania.
6. Podatek od towarów i usług - VAT – funkcjonowanie w praktyce.
7. Podatek akcyzowy – zakres podmiotowy i przedmiotowy, zwolnienia, stawki.
8. Wybrane podatki samorządowe w działalności przedsiębiorstw (od nieruchomości, od czynności
cywilno – prawnych, leśny, rolny).
9. Przedsiębiorca jako płatnik podatku od osób fizycznych. Składki płacone przez przedsiębiorcę.
10. Podatki i składki płacone przez przedsiębiorcę za pracownika. Koszty wynagrodzenia.

V. Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się *
Symbol
efektu
W_01

Metody dydaktyczne
(lista wyboru)
Ćwiczenia praktyczne

Metody weryfikacji
(lista wyboru)
WIEDZA
Kolokwium **
UMIEJĘTNOŚCI

Sposoby dokumentacji
(lista wyboru)
Uzupełnione i ocenione
kolokwium
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U_01

Ćwiczenia praktyczne

K_01

Ćwiczenia praktyczne

Kolokwium **
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
Prezentacja ***

Uzupełnione i ocenione
kolokwium
Karta oceny prezentacji

* W semestrze zimowym 2020/21 konwersatorium odbywać się będzie zgodnie z § 2 ust. 1
Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) - w formie zdalnej z
wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365 w ramach synchronicznego kontaktu, w
którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym
czasie w drodze wideokonferencji internetowej.
** Kolokwium w semestrze zimowym 2020/21 zostanie przeprowadzone zgodnie z § 2 ust. 1
Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) - w formie zdalnej z
wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365 lub na platformie Moodle.
*** Student przedstawi przygotowane treści w formie prezentacji multimedialnej z
wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365.

VI. Kryteria oceny, wagi…
Ocena z konwersatorium zostanie wystawiona na podstawie pisemnego kolokwium ** w zależności
od uzyskanego przez studenta odsetka maksymalnej liczby punktów, z zastosowaniem poniższej skali
ocen:
•
•
•
•
•
•

bardzo dobry: 91 – 100%
dobry plus: 81 – 90%
dobry : 71 - 80%
dostateczny plus: 61 – 70%
dostateczny: 51-60%
niedostateczny: poniżej 50%

** Kolokwium zostanie przeprowadzone zgodnie z § 2 ust. 1 Zarządzenia Rektora KUL z dnia
4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) - w formie zdalnej z wykorzystaniem narzędzia
Microsoft Office 365 lub na platformie Moodle.
VII. Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem *

Liczba godzin
30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

60

* W semestrze zimowym 2020/21 konwersatorium odbywać się będzie zgodnie z § 2 ust. 1
Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) - w formie zdalnej z
wykorzystaniem narzędzia Microsoft Office 365 w ramach synchronicznego kontaktu, w
którym studenci i prowadzący uczestniczą w zajęciach w różnych miejscach w tym samym
czasie w drodze wideokonferencji internetowej.
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VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
1. P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak – Matusewicz, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców,
Difin 2019.
2. B. Kucia – Guściora, M. Münnich, A. Zdunek, R. Zieliński (red.), Stanowienie i stosowanie prawa
podatkowego w Polsce: opodatkowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo KUL, 2018.
3. H. Litwińczuk (red.), Prawo podatkowe przedsiębiorców, LEX a Wolters Kluwer 2017.
Literatura uzupełniająca
1. L. Etel, R. Dowgier, G. Liszewski, B. Pahl., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz., Wolters Kluwer ,
Warszawa, 2020.
2. A. Bieńkowska, Ł. Grzegorczyk., Przegląd zmian podatkowych 2020, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 2020.
3. T. Bielęda, D. Goral, H. Kończal, K. Rybacka, M. Siniecka., VAT w pytaniach i odpowiedziach :
poradnik na 2020 rok, Wydawnictwo Podatkowe GOFIN, Gorzów Wlkp 2020.
4. A. Wesołowska, Mechanizm podzielonej płatności w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2020.
5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, (Dz.U. 1997 nr 137 poz. 926).:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200001325/U/D20201325Lj.pdf

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości

