1.1.1 System rozliczeń podatkowych
I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

SYSTEM ROZLICZEN PODATKOWYCH
Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:

Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi
Zarządzanie, studia II stopnia

Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:

OGÓLNOAKADEMICKI

Profil kształcenia:
Nazwa specjalności:
Język wykładowy:
polski
Rok: II

Rodzaj modułu
kształcenia:
(wskazać właściwe)

Semestr: III
ECTS (bezpośredni udział):

Stacjonarne: 2,5

Niestacjonarne: 1,5

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy oraz
umiejętności:

Forma prowadzenia zajęć i metody dydaktyczne:

Forma i kryteria zaliczania przedmiotu
(wskazać właściwe):

Katedra (Zakład) odpowiedzialna za przedmiot:
Osoba koordynująca przedmiot:

Kod przedmiotu:
RiAF_PS5

Rachunkowość i analiza finansowa
specjalnościowy
powiązany z prowadzonymi badaniami naukowymi
o charakterze praktycznym
ECTS: 5

Data aktualizacji sylabusu: maj 2015
W tym ECTS za zajęcia aktywizujące:

Stacjonarne: 2,5
Niestacjonarne: 1,5
Wiedza:
Student posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów.
Umiejętności:
Student posługuje się wiedzą zdobytą na studiach, potrafi
analizować, oceniać i wyciągać wnioski. Potrafi posługiwać się
fachową terminologią, redagować logiczną wypowiedź. Potrafi
obserwować, analizować zjawiska ekonomiczne.
Kompetencje społeczne:
Student potrafi samodzielnie i w grupie rozwiązywać problemy
teoretyczne.
Konwersatorium, dyskusja, pogadanka, praca w grupach:
ustalanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i
od osób prawnych, ewidencjonowanie podatku VAT naliczonego i
należnego oraz rozliczanie go w Urzędzie Skarbowym, ustalanie
wartości zakupionych składników z importu z uwzględnieniem
podatku VAT, akcyzy oraz cła.
Zaliczenie w formie pisemnej (test wiedzy):
 51%-60% – cena dostateczna,
 61%-70% – ocena dostateczna plus,
 71%-80% – ocena dobra,
 81%-90% – ocena dobra plus,
 90%-100% – ocena bardzo dobra.
Kryterium oceny podsumowującej:
 80% - test wiedzy,
 20% - aktywność na zajęciach, prowadzenie merytorycznej
dyskusji.
Zakład Ekonomii, Finansów i Rachunkowości
Dr Ewa Smektała

II. WYMIAR GODZINOWY ZAJĘĆ ORAZ INDYWIDUALNEJ PRACY WŁASNEJ STUDENTA
Ogólna liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z podziałem na formy:
St udi a

st acj onar ne
Wykład:
Ćwiczenia:

St udi a

nie st ac j ona rne
Wykład:
Ćwiczenia:

Konwersatorium:
Laboratorium:

60

Konwersatorium:
Laboratorium:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Ćwiczenia projektowe:
Warsztaty:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Seminarium:
Zajęcia terenowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

Praktyki:
Konsultacje przedmiotowe:

27

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

3

Egzaminy i zaliczenia w sesji
Inna forma (jaka):

2

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

63
62

RAZEM:
Praca własna studenta (PWS):

29
96

RAZEM z PWS:

125

RAZEM z PWS:

125

Sumaryczne obciążenie pracą studenta wg form aktywności:
Szacowana liczba godzin
potrzebnych na zrealizowanie
Forma aktywności:
aktywności:

Godziny realizowane w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem akademickim:
Praca własna studenta, w tym związana z prowadzonymi badaniami naukowymi:
Przygotowanie się do zajęć
Przygotowanie esejów/prezentacji/referatów

studia
stacjonarne

studia
niestacjonarne

63
62

29
96

20

30

20

30

22

36

125

125

Wykonanie projektów
Zapoznanie z literaturą podstawową
Pisemna praca zaliczeniowa
Przygotowanie do egzaminu
Przygotowanie do zaliczenia
SUMA:
III. TREŚCI KSZTAŁCENIA
Treści kształcenia (uszczegółowione, zaprezentowane z podziałem na poszczególne formy zajęć, opis szczegółowy
poszczególnych bloków kształcenia):
Konwersatorium:

1
2
3

4
5

6
7

Podstawy teorii podatków i systemów podatkowych, prawo podatkowe jako element systemu prawnego,
prawne podstawy nakładania obowiązków podatkowych w Polsce.
Proceduralne i karne prawo podatkowe w Polsce. Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa
podatkowego.
Podatek dochodowy od osób fizycznych. Źródła dochodów, procedura obliczania zaliczki na podatek
dochodowy, rozliczenie roczne, formularze ( e – Deklaracje), tryb i terminy płatności podatku dochodowego
od osób fizycznych.
Podatek dochodowy od osób prawnych. Informacje podstawowe, ulgi, formularze (e-Deklaracje), stawki
podatkowe, tryb i terminy płatności podatku dochodowego od osób prawnych.
Podatek VAT w postępowaniu podatkowym – przedmiot i podstawa opodatkowania, rejestry, ewidencja i
deklaracje. Rejestracja przedsiębiorstwa – terminy, wymogi VAT w Unii Europejskiej z punktu widzenia
polskich przedsiębiorstw.
Podatek akcyzowy – obowiązek podatkowy, stawki akcyzy, rejestracja, zwolnienie z akcyzy, znaki akcyzy.
Podatek od spadków i darowizn- przedmiot opodatkowania , określenie kwoty zobowiązania, zwolnienia

8

przedmiotowe, tryb i warunki płatności.
Aspekty funkcjonowania wybranych podatków lokalnych : charakterystyka podatku , określenie kwoty
zobowiązania, trybu i warunków płatności . Rodzaje podatków: podatek rolny, leśny, od nieruchomości ,od
środków transportowych.
IV. OBSZAROWE I KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kod wg KEK:

Wiedza:

Kod KRK:

K_W07

ma pogłębioną wiedzę na temat znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu i jej
wybranych przejawów w praktyce gospodarczej, a także dysfunkcji

S2A_W03

K_W14

zna kluczowe przepisy prawa krajowego oraz rozporządzenia, dyrektywy i zalecenia
Unii Europejskiej regulujące funkcjonowanie organizacji wybranych sektorów oraz
funkcjonowanie jednolitego rynku europejskiego

S2A_W07

K_W19

zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

S2A_W11

Kod wg KEK:

Umiejętności:

K_U03

potrafi stosować w pracy lub nauce zaawansowaną, wyspecjalizowaną wiedzę z
określonego obszaru nauk pokrewnych zarządzaniu (w powiązaniu ze specjalnością)

K_U04

posiada umiejętności samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej lub
społecznej w wybranym sektorze

K_U14

posiada umiejętność posługiwania się przepisami prawa krajowego oraz prawa UE w
zakresie działalności gospodarczej i społecznej w celu uzasadniania konkretnych
działań i decyzji

Kod wg KEK:

Kompetencje społeczne:

K_K06

jest przygotowany do samodzielnego oraz zespołowego projektowania i prowadzenia
badań naukowych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji (w wybranym
zakresie)

K_K07

jest świadomy potrzeby przestrzegania i propagowania etycznej postawy i wrażliwości
społecznej, również w ramach pełnionych ról organizacyjnych i społecznych

Kod KRK:
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U08
S2A_U05
S2A_U06
S2A_U07
S2A_U05
Kod KRK:
S2A_K01
S2A_K02
S2A_K03
S2A_K06
S2A_K03
S2A_K04

V. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WRAZ Z WERYFIKACJĄ EFEKTÓW
KSZTAŁCENIA

Metoda (forma)
weryfikacji

Wiedza:
Posiada wiedzę na temat systemów podatkowych. Zna obowiązki podatkowe w Polsce, zna
formy opodatkowania.

Test wiedzy,
wypowiedź ustna

Umiejętności:
Zna procedurę obliczania podatków, zna tryb i terminy płatności poszczególnych podatków.

Kompetencje:
Potrafi uzupełnić i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu podatków.

Test wiedzy,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego
Udział w
dyskusji,
obserwacja i
ocena wykonania
zadania
praktycznego

VI. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
Literatura podstawowa przedmiotu:




Szczodrowski G., Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007.
Ordynacja podatkowa: zobowiązania: postępowanie: komentarz praktyczny, Ośrodek Doradztwa i
Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.


Ostaszewski J. (red.), Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce, Difin, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca przedmiotu:




Martyniuk T.. Małe przedsiębiorstwo, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2009.
Proces dostosowania polskich podatków pośrednich do Standardów Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu
Marii Curie Skłodowskiej Lublinie, Lublin 2003.
Inne materiały dydaktyczne: Gazeta Prawna, Gazeta Podatkowa.

