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Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):

Założenia wstępne17):

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Podstawowe pojęcia z zakresu podatków. Zasady podatkowe. Źródła prawa podatkowego. Rola doradcy podatkowego w przedsiębiorstwie. Zarządzanie
ryzykiem podatkowym przedsiębiorstwa. Źródła ryzyka podatkowego. Miejsce przedsiębiorstwa w polityce fiskalnej państwa. Priorytety polityki podatkowej
przedsiębiorstw. Podatek dochodowy od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Formy opodatkowania pozarolniczej działalności
gospodarczej: karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zasady ogólne, podatek liniowy. Przychody i koszty podatkowe w orzecznictwie.
Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Obciążenia podatkowe gospodarstw rolnych. Ekonomiczne efekty zastąpienia podatku rolnego podatkiem
dochodowym w gospodarstwach rolnych. Ekonomiczne skutki wprowadzenia podatku VAT na zasadach ogólnych w gospodarstwach rolnych. Wykonywanie
zobowiązań podatkowych. Decyzje podatkowe. Kontrola podatkowa. Egzekucja zaległości podatkowych. Strategie przedsiębiorstw stosowane do optymalizacji
zobowiązań podatkowych. Planowanie strategii podatkowych. Aspekt międzynarodowy rozliczeń podatkowych.

eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

Zasady ustalania wymiaru podatku dochodowego w podmiotach gospodarujących. Ewidencja księgowa na potrzeby rozliczeń podatkowych. Opodatkowanie
zysków kapitałowych. Wypełnianie wybranych deklaracji podatkowych (PIT i VAT). Organizacja organów podatkowych. Ewidencja podmiotu gospodarczego w
praktyce kontroli podatkowej. Procedury postępowania podatkowego, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających. Analiza podatkowa. Analiza tez
wybranych oprzeczeń sądów (WSA, NSA) w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw. Ekonomiczne efekty wdrożenia procedury podatkowej w
przedsiębiorstwie. Przygotowywanie wybranych przykładowych pism procesowych oraz wniosków, np. odwołania od decyzji, wniosku o rozłożenie podatku na
raty, wniosku o odroczenie płatności podatku, wniosku o umorzenie zaległości podatkowych.

test z wykładów

inne… inne …

B.     ćwiczenia

konsultacje

inne…

Metody dydaktyczne14):

dyskusja

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- przekazanie studentom wiedzy o sposobach zachowania się podmiotu gospodarującego wobec instytucji fiskalnych

inne …

a4) seminaria

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

Jednostka realizująca7): Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

Cykl dydaktyczny10): 
a) semestr b) Jęz. wykładowy11)

b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

KW  stacjonarne / niestacjonarne

- zapoznanie studentów z możliwościami wykorzystania określonych elementów polityki podatkowej do racjonalnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa

- 

-

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna

a1) wykład 12

a3) ćwiczenia laboratoryjne

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): dr Katarzyna Boratyńska

5 polski

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):

Prowadzący zajęcia6): dr Katarzyna Boratyńska

ZFL509

Nazwa przedmiotu1): Zarządzanie podatkami w przedsiębiorstwie

Numer katalogowy:

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Tax Management in an Enterprise
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UWAGI24):

3. Poszwa, M., 2007. Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie: rozwiązania na lata 2007-2009, wyd. C.H. Beck, Warszawa.
4. Wasilewski, M., Gruziel, K. 2007. Koncepcja i skutki finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja
Gospodarki Żywnościowej 2007, nr 62, s. 5-16. http://www.wne.sggw.pl/p/publikacje/pdf/zneiogz62 2007/zeszyt 62 2007.pd

1. Podstawka, M. (red.), 2010. Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 
2. Boratyńska, K., 2006. Obciążenia podatkowe a konkurencyjność przedsiębiorstw agrobiznesu po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 2006, Nr 1118, T. 1, s. 103-109

sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

b) uzupełniająca

5. Modzelewski, W. (red nauk.) 2005, Podatki dochodowe: problemy praktyczne przedsiębiorstw. Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa.

inne… inne..

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

8.

6. Ustawa o doradztwie podatkowym z dnia 5 lipca 1996 r. z późn. zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 86.; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).

7.

Miejsce realizacji zajęć22): 

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny test z wykładów

przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

złożone prace w formie elektronicznej i/lub papierowej test z wykładów

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

egzamin pisemny test

egzamin ustny test z wykładów

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 

kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany 
temat

praca pisemna przygotowywana w ramach pracy 
własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć 

ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu 
(aktywność)

inne… inne..

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

07 -

04 - wypełnia wybrane deklaracje podatkowe

02 - posiada wiedzę z zakresu podstawowych obciążeń podatkowych 
przedsiębiorstw

06 - 

03 - potrafi przygotowywać analizy podatkowe

08 -

01 - potrafi scharakteryzować rolę i zadania doradcy podatkowego w 
przedsiębiorstwie

05 - pracuje w zespole
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