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Cele przedmiotu

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

Wymagania wstępne

Umiejętność czytania i analizy teksów ustaw i rozporządzeń.
Wiedza z zakresu obciążeń podatkowych w polskim systemie ekonomicznym
Znajomość zasad podejmowania i funkcjonowania działalności gospodarczej



Efekty kształcenia dla przedmiotu

K_W_12 Wiedza

K_W02_12 zna i rozumie aparat pojęciowy wykorzystywany we współcześnie toczonych dyskusjach
teoretycznych, podejmowanych w ramach głównych nurtów ekonomicznych
K_W04_12 ma pogłębioną wiedzę na temat stosowania narzędzi analizy mikroekonomicznej w procesie
podejmowania decyzji menedżerskich
K_W05_12 zna współczesne modele makroekonomiczne i rozumie ich specyfikę determinowaną nurtem, w
ramach którego zostały zaproponowane
K_W06_12 ma pogłębioną wiedzę w systemowym zakresie prawa gospodarczego, uwzględniając normy
dedykowane ochronie własności przemysłowej i prawa autorskiego
K_W09_12 ma poszerzoną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i finansowego, uwzględniając analityczną
specyfikę poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz praktykę korzystania z usług instytucji systemu
finansowego
K_W11_12 zna i rozumie metody ekonomii matematycznej, rozumie zależności formułowane w modelach
opartych na formalizacji opisu zjawisk ekonomicznych

K_U_12 Umiejętności

K_U01_12 potrafi interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne oraz relacje między nimi, przy
wykorzystaniu aparatu pojęciowego poszczególnych szkół i nurtów ekonomii
K_U02_12 potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz
powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z
uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
K_U03_12 potrafi zaproponować rozwiązanie problemów natury ekonomicznej oraz organizacyjno-zarządczej,
inspirowanych praktyką gospodarczą
K_U04_12 potrafi wykorzystywać metody wnioskowania statystycznego, samodzielnie definiować i
weryfikować hipotezy formułowane w ramach prowadzonych analiz
K_U07_12 posiada umiejętność prezentowania - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - własnych
pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w
kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych doświadczeń oraz poglądów różnych autorów

K_K_12 Kompetencje społeczne

K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania
się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i
praktyki gospodarczej
K_K03_12 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki
organizacyjne i środowiskowe
K_K04_12 dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego
systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych

Metody dydaktyczne

Prezentacje multimedialne, wykład, analiza tekstów ustaw i innych aktów prawnych, analiza interpretacji
prawa podatkowego, case study

Treści programowe przedmiotu

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
13. Kazusy optymalizacji podatkowej
14. Strategie podatkowe
15. Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia podatkowe



Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Wagi oceny końcowej:
Opracowanie i prezentacja strategii optymalizacji podatkowej przykładowego przedsiębiorstwa oraz test
wiedzy
Oceny
91% - 100% bdb
81% - 90% db+
71% - 80% db
61% - 70% dst+
51% - 60% dst

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. 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 2017

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

Literatura uzupełniająca:
1. Podatki 2017 - 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

Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)

Lokalizacja w planach rocznych:

Etap: Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin

Terminarz:

Data Dzień Sala Godz.od-do
2019-12-05 czwartek CTW-203 15:50 - 17:30
2019-12-12 czwartek CTW-203 15:50 - 17:30
2019-12-19 czwartek CTW-203 15:50 - 17:30
2020-01-09 czwartek CTW-203 15:50 - 17:30
2020-01-16 czwartek CTW-203 15:50 - 17:30
2020-01-23 czwartek CTW-203 15:50 - 17:30


