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a) przedmiot

Status przedmiotu9):

10)

Cykl dydaktyczny :

c) rok

d) forma studiów

3, sem. 6

stacjonarne / niestacjonarne

b) stopień

KW

1
a) semestr

b) Jęz. wykładowy11)

6

polski

Celem przedmiotu jest:
-zaznajomienie studentów z rodzajami podstawowych obciążeń podatkowych w podmiotach zaliczanych do małych i średnich firm
Założenia i cele przedmiotu12):

-poznanie sposobów dokumentowania i ewidencji procesu działalności gospodarczej na potrzeby rozliczeń publiczno prawnych
-kształtowanie umiejętności dokonywania rozliczeń podatkowych w małym przedsiębiostwie
a) forma dydaktyczna

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

b) liczba godzin (stacjonarne i

niestacjonarne)

a1) wykład

20

12

a2) ćwiczenia audytoryjne

10

6

a3) ćwiczenia laboratoryjne
a4) seminaria
dyskusja

T

projekt badawczy
rozwiazywanie problemu
Metody dydaktyczne14):

T

gry symulacyjne

T

inne …

analiza i interpretacja tekstów źródłowych
konsultacje

eksperyment
studium przypadku

indywidualne projekty studenckie

inne…

inne …

inne…

inne …

A.

T

wykłady

Mała firma i zasady jej wyodrębniania. Normy prawa dotyczące wymiaru podatku oraz prowadzenia rachunkowości w firmach. Ogólne zasady
opodatkowania działalności podmiotów gospodarujących. Ryczałtowe formy wymiaru podatku dochodowego. Ogólne warunki prowadzenia podatkowej
księgi przychodów i rozchodów. Przychody i koszty uzyskania przychodów wg prawa podatkowego z uwzględnieniem różnic w porównaniu z prawem
bilansowym. Ewidencja księgowa uzupełniająca dla podmiotów rozliczających podatek dochodowy w oparciu o podatkową księgę przychodów i
rozchodów. Inwentaryzacja w małej firmie. Środki trwałe i ich amortyzowanie w rozliczeniach podatkowych firm osób fizycznych. Samochód osobowy w
firmie a rozliczenia podatkowe. Ewidencja związana z eksploatacją samochodów. Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi
rachunkowe zgodne z prawem bilansowym. Sprawozdania finansowe i rzeczowe małych firm. Zasady korzystania z usług biur rachunkowych. Umowa
dotycząca usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Pełny opis przedmiotu15):

B.

ćwiczenia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – zakres opodatkowania, warunki korzystania i obowiązki ewidencyjne. Roczne rozliczenie podatku przy
ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Karta podatkowa – warunki korzystania, ustalanie wymiar podatku. Zasady prowadzenia księgi i
dokumentowania operacji gospodarczych. Przykład dotyczący prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Rozliczenia okresowe i roczne
podatku dochodowego w małych firmach. Ulgi i odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podatku. Deklaracje przy rocznym rozliczeniu podatku
dochodowego. Koszty związane z używaniem samochodów pracowników małej firmy – dokumentacja, rozliczanie, skutki podatkowe. Rozliczenia z tytułu
ubezpieczeń obowiązkowych przedsiębiorcy oraz pracowników. Obowiązki małej firmy w dokumentowaniu wynagrodzeń i prowadzeniu rozliczeń
związanych z zatrudnianiem pracowników. Podatek od towarów i usług (VAT) - dokumentacja i ewidencja dla potrzeb rozliczenia podatku VAT. Deklaracje
przy rozliczeniach VAT w firmach.

Wymagania formalne (przedmioty
wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):
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i Rachunkowosć, 1 stopień

01 - Identyfikuje obowiązki małej firmy w zakresie rozliczeń publiczno 05 - Wykorzysuje podstawową wiedzę do planowania rozwiązań w zakresie
prawnych.
organizacji rachunkowości w małej firmie.

Efekty kształcenia18):
(z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)

02 - Określa zasady i sposób dokumentowania oraz ewidencji
podatków i pozostałych obciążeń publicznoprawnych.

06 -

03 - Ustala wymiar podstawowych zobowiązań podatkowych
wyniakających z prowadzonej działalnosci

07 -

04 - Analizuje czynniki wpływające na wysokość obciążeń fiskalnych i
08 wybór formy opodatkowania działalności firmy.
kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

03, 04

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

19)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia :

ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany
temat

egzamin pisemny

01, 02., 05

egzamin ustny

inne..

inne…
okresowe prace pisemne

inne..
T

Forma dokumentacji osiągniętych efektów złożone projekty
kształcenia 20):
inne…

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych

inne..
Waga w %
40%

Element oceny

Waga w %

ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany
temat
ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie
końcową21):
zajęć

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu
(aktywność)

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
60%

test

egzamin ustny

inne..

inne…

inne..

Miejsce realizacji zajęć22):

T

inne..

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy
własnej studenta

egzamin pisemny

imienne karty oceny studenta
treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne…
Element oceny

test komputerowy

Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):
a) podstawowa
1. Felis P., Szlęzak-Matusewicz J., Jamroży M.; Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Wyd. DIFIN, Warszawa 2010
2. Tokarski A., Tokarski M., Voss G.; Księgowość w małej firmie – uproszczone formy ewidencji. Wydawnictwo CeDeWu, Wyd. IV. zmienione, 2011 rok.
b) uzupełniająca
3. Martyniuk T., Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych. Wydawnictwo ODDK Gdańsk 2006.
4. Pożarowska A.; Podatek VAT w praktyce. Wydawnictwo SKwP, Warszawa 2009.
5. Kossakowski E. Działalność gospodarcza w świetle podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Wyd. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, ze zm.

8.
UWAGI24):
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