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
Studia II Stopnia
Stacjonarne
Ekonomia i finanse
Polski

Koordynator przedmiotu/osoba odpowiedzialna
Dr Mariusz Sokołek
Forma zajęć(katalog
Liczba godzin
zamknięty ze słownika)
wykład
30
konwersatorium
ćwiczenia
laboratorium
warsztaty
seminarium
proseminarium
lektorat
praktyki
zajęcia terenowe
pracownia dyplomowa
translatorium
wizyta studyjna
Wymagania wstępne

II.

semestr
III

Punkty ECTS
4

Umiejętność czytania i analizy teksów aktów prawnych
Podstawowa wiedza o polskim systemie podatkowym
Znajomość zasad podejmowania i funkcjonowania działalności
gospodarczej

Cele kształcenia dla przedmiotu

Zapoznanie studentów z polskim systemem podatkowym w zakresie opodatkowania działalności
gospodarczej
Zapoznanie studentów z zasadami optymalizacji podatkowej oraz zarządzania ryzykiem
podatkowym
Przedstawienie wpływu podatków obciążających przedsiębiorstwo na sytuacje finansową
przedsiębiorstw
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III.
Symbol
W_01

W_02
W_03

U_01

U_02

U_03

K_01

K_02

K_03

IV.

Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych
Opis efektu przedmiotowego
WIEDZA
zna i rozumie aparat pojęciowy wykorzystywany we
współcześnie toczonych dyskusjach teoretycznych dotyczących
systemów podatkowych
Zna struktury podatkowe wykorzystywane w procesach
ekonomicznych i podejmowanych decyzjach ekonomicznych
Zna zasady tworzenia modeli związanych z optymalizacją
podatkową i uwzględnia dane w analizach
UMIEJĘTNOŚCI
potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz
relacje między nimi, przy wykorzystaniu aparatu pojęciowego
poszczególnych szkół i nurtów ekonomii z uwzględnieniem
systemów finansowych, a w szczególności podatkowych
potrafi zaplanować i zaprezentować proces optymalizacji
podatkowej, umie podjąć dyskusję o wynikach i podjętych
decyzjach
potrafi podejmować optymalne i racjonalne decyzje
gospodarcze, w szczególności dotyczące opodatkowania
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności,
rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i
rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych
kompetencji i doskonali umiejętności
potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując
grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki
gospodarczej – w szczególności dotyczący opodatkowania i
systemu finansowego
umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając
warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe

Odniesienie do
efektu kierunkowego
K_W01
K_W03
K_W04
K_W02
K_W06
K_W07
K_W08
K_U01

K_U02
K_U03
K_U05
K_U06
K_U06
K_U07
K_K01

K_K02
K_K03

K_K05
K_K06

Opis przedmiotu/ treści programowe

1. Polski system podatkowy
2. Istota funkcje i cele podatków
3. Forma prawna przedsiębiorstwa a forma opodatkowania działalności gospodarczej.
4. Zasady opodatkowania działalności osób fizycznych
5. Wybór formy opodatkowania osób fizycznych
6. Podatek dochodowy od osób prawnych
7. Podatki kosztowe w przedsiębiorstwie
8. Opodatkowanie dochodów z pracy a polityka zatrudnienia
9. Zasady opodatkowanie VATem
10. Rachunkowość podatkowa w systemie rachunkowości finansowej
11. Zasady optymalizacji podatkowej
12. Pojęcie tarczy podatkowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem
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13. Kazusy optymalizacji podatkowej
14. Strategie podatkowe
15. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia podatkowe

V.

Metody realizacjii weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu
WIEDZA
W_01, W_02
W_03

Metody dydaktyczne

Metody weryfikacji

Sposoby dokumentacji

(lista wyboru)

(lista wyboru)

(lista wyboru)

Wykład konwencjonalny

UMIEJĘTNOŚCI
U_01, U_02,
Praca pod kierunkiem
U_03
Analiza tekstu
Dyskusja

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE
K_01, K_02,
K_03

Egzamin pisemny

Oceniony tekst pracy
pisemnej (egzaminu)
Przy pomocy MS Teams
Karta egzaminacyjna

Zadania do rozwiązania –
projekt optymalizacji
podatkowej
Kolokwium pisemne
Obserwacja aktywności i
pracy studenta na
zajęciach

Pliki z rozwiązanymi
zadaniami (MS Teams)
Lista
obecności/aktywności

Obserwacja aktywności i Lista
pracy studenta na
obecności/aktywności
zajęciach
Wykład w semestrze zimowym 2020/21 będzie prowadzony w formie zdalnej. Zgodnie z § 2 ust. 1
Zarządzenia Rektora KUL z dnia 4 września 2020 r. (Nr ROP-0101-268/20) – „Zajęcia w formie zdalnej
prowadzi się wyłącznie za pomocą 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. Materiały dodatkowe mogą być zamieszczane na platformie
moodle.”

VI.

Dyskusja

Kryteria oceny, wagi

Ocena końcowa, to średnia będąca wynikiem z egzaminu końcowego w formie zdalnej przy
użyciu MS Temas/Forms oraz ocena projektu optymalizacji podatkowej
Skala ocen:
90-100% – bdb (5,0);
80-89% – db+ (4,5);
70-79% – db (4,0);
60-69% – dst+ (3,5);
50-59% - dst (3,0);
0-49% - ndst (2,0);
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VII.

Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem

Liczba godzin
30

Liczba godzin indywidualnej pracy studenta

30

VIII.

Literatura

Literatura podstawowa
Teksty ustaw: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 nr 137 poz.
926)
Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2018 r. poz.
200)
Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( Dz. U. z 2017 r. poz.
2343)
Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
2. Markowski W., ABC small business\\\'u wyd. MARCUS, Warszawa 20
3. Podatki i prawo podatkowe, Andrzej Gomułowicz, Dominik Mączyński; Wolters Kluwer Polska.
Warszawa, 2016
4. Podatki i opłaty lokalne : teoria i praktyka - Bogumił. Pahl, Wyd Wolters Kluwer Polska.,
Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
5. Prawo podatkowe przedsiębiorców, Hanna. Litwińczuk Piotr Karwat; Wojciech Pietrasiewicz;
Karolina Tetłak; Wolters Kluwer Polska.Warszawa, 2017
6. System finansowy w Polsce, Tom 2, B. Pietrzak, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2008, e-book
Literatura uzupełniająca
1. Podatki 2018 - najważniejsze zmiany : VAT, CIT, PIT, Ordynacja podatkowa, ustawa KAS , Łukasz.
Chłond Rachunkowość Sp z oo.; Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Instytut Certyfikacji
Zawodowej Księgowych, 2017
2. Ordynacja podatkowa 2017 : poradnik dla praktyków : Łukasz. Chmielecki Adam Mariański Red.;
Aleksandra Krajewska; Aneta Nowak-Piechota; Bartosz Rodak; Kacper Sołoniewicz; Michał
Sroczyński; Artur Tim; Monika Wolska-Bryńska; Wydawnictwo C.H. Beck., Warszawa 2017
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