
Rok akademicki: Grupa przedmiotów
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Założenia wstępne17):

Pełny opis przedmiotu15):

A.     wykłady

Teoria podatków, pojęcia, konstrukcja, funkcje i klasyfikacja, Struktura organizacyjna administracji fiskalnej. Obciążenia podatkowe przedsiębiorstw w
Polsce i wybranych krajach UE: formy opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej, opodatkowanie przedsiębiorców podatkiem
dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, opodatkowanie własności intelektualnej podatkami dochodowymi rejestracja i identyfikacja
podatników podatku od towarów i usług, opodatkowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podatkiem od towarów i usług. Obciążenia
ubezpieczeniowe przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach UE: ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia gospodarcze. Współpraca międzynarodowa:
Integracja z UE (VAT Information Exchange System (VIES), FISCALIS - Programme of the European Commission, System of Exchange of Excise Data
(SEED)), i inne formy współpracy

B.     ćwiczenia

Wybór formy opodatkowania w zależności od rodzaju prowadzonej działalności. Wyznaczanie poziomu wybranych obciążeń podatkowych i
ubezpieczeniowych przedsiębiorstw. Praktyczne aspekty postępowania egzekucyjnego w zakresie zaległości podatkowych i ubezpieczeniowych
przedsiębiorstw.

Wymagania formalne  (przedmioty 

wprowadzające)16):
Podstawy finansów lub Finanse lub Finanse publiczne

konsultacje inne …

inne… inne …

inne… inne …

Metody dydaktyczne14):

dyskusja eksperyment

projekt badawczy studium przypadku

rozwiazywanie problemu gry symulacyjne

analiza i interpretacja tekstów źródłowych indywidualne projekty studenckie

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):

a) forma dydaktyczna b) liczba godzin (stacjonarne   i    niestacjonarne)

a1) wykład 12

a2) ćwiczenia audytoryjne 4

a3) ćwiczenia laboratoryjne

a4) seminaria

Założenia i cele przedmiotu12):

Celem przedmiotu jest:

- nabycie wiedzy w zakresie opodatkowania oraz systemu ubezpieczeń przedsiębiorstw

- zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami opodatkowania i ubezpieczeń przedsiębiorstw w Polsce i wybranych krajach UE, 

-

-

Status przedmiotu9): 
a) przedmiot d) forma studiów

 stacjonarne / niestacjonarne

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

semestr letni polski

Prowadzący zajęcia6): Dr inż. Agnieszka Parlińska oraz inni pracownicy i dokoranci katedry

Jednostka realizująca7):
Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, 
Zakład Prawa i Finansów

Wydział, dla którego przedmiot jest 

realizowany8):
Wydział Nauk Ekonomicznych

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3): Taxation and Insurance of Companies 

Kierunek studiów4): Zarządzanie

Koordynator przedmiotu5): Dr inż. Agnieszka Parlińska

Numer katalogowy: ZFL204

Nazwa przedmiotu1): Obciążenia podatkowe i ubezpieczeniowe przedsiębiorstw
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UWAGI24):

8. TAXATION TRENDS IN THE EUROPEAN UNION , EUROPEAN COMMISSION EUROSTAT, 2011 

b) uzupełniająca

3. ZALEWSKI D., MELEZINI A., KONTROLA PODATKOWA PRZEDSIĘBIORCÓW,  Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2010

4. KARCZYŃSKI Ł., OPODATKOWANIE PRZEKSZTAŁCEŃ SPÓŁEK, Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2011

5. KOSACKA-ŁĘDZEWICZ D., OLSZEWSKI B.,  OPODATKOWANIE. TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, EKSPORT, IMPORT – Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Unimex, 2007 

6. SZYMAŃSKI W., STRATEGIE PODATKOWE OSÓB PRAWNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ, Wydawnictwo:C.H.BECK, 2009

7.SELERA P., MIĘDZYNARODOWE A UNIJNE PRAWO PODATKOWE W KONTEKŚCIE OPODATKOWANIA ZYSKÓW PRZEDSIĘBIORSTW, Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2010

Miejsce realizacji zajęć22): Sala dydaktyczna

Literatura podstawowa i uzupełniająca23): 

a) podstawowa

1. ICKIEWICZ J., OBCIĄŻENIA FISKALNE PRZEDSIĘBIORSTW, Wydawnictwo:PWE, Warszawa  2009

2. Boratyńska K.,OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW , Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012

j y j g
(aktywność)

egzamin pisemny test

egzamin ustny inne..

inne… inne..

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową21):

Element oceny Element oceny

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
y j g y

tematyg y
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć y y y y
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć

Forma dokumentacji osiągniętych 

efektów kształcenia 20):

okresowe prace pisemne imienne karty oceny studenta

złożone projekty treść pytań egzaminacyjnych z oceną

inne… kolokwium inne..

inne… inne..

egzamin pisemny test komputerowy 

egzamin ustny inne..

inne… inne..

08 -

Sposób weryfikacji efektów 

kształcenia19):

kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych
y j g y

tematyg y
pracy własnej studenta ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć y y y y
zajęć przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu 

ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć
j y j g

(aktywność)

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

01 - Potrafi scharakteryzować i objaśnić pojęcia dotyczące opodatkowania 
i systemów ubezpieczeń przedsiębiorstw

05 -

02 - Umie zastosować i przeanalizować procesy związane z obciążeniami 
podatkowymi i ubezpieczeniowymi przedsiębiorstw 

06 -

03 - Umie oszacować poziom obciążeń podatkowych i ubezpieczeniowych 
przedsiębiorstw

07 -

04 - Nabył zdolność samodzielnego zdobywania i uaktualniania wiedzy z 
zakresu obciążeń fiskalnych przedsiębiorstw


