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Nabycie przez studenta wiedzy z zakresu ogólnych założeń dotyczących danin publicznych, w tym obciążających
majątek podatnika, jego dochody oraz przychody. Nabycie umiejętności wyjaśnienia zjawisk związanych z tworzeniem
poszczególnych konstrukcji danin publicznych (zwłaszcza podatków i opłat publicznych) oraz związanych ze
stosowaniem obowiązujących w tym zakresie konstrukcji prawnych.
Nabycie umiejętności wyjaśnienia zjawisk związanych z tworzeniem poszczególnych konstrukcji danin publicznych
(zwłaszcza podatków i opłat publicznych) oraz związanych ze stosowaniem obowiązujących w tym zakresie konstrukcji
prawnych.
Podstawowe wiadomości z zakresu ekonomii, finansów publicznych, prawa konstytucyjnego, prawa gospodarczego
oraz prawa i postępowania administracyjnego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

KOD

EP1

wiedza

2

umiejętności

EP2

3

EP3

1

EP4

2

3

EP5

EP6

Opis efektu

Student ma pogłębioną wiedzę na temat danin
publicznych tworzących wewnętrznie spójny
system obciążeń publicznoprawnych stanowiących
główne źródło dochodów budżetowych oraz
państwowych funduszy celowych.
Posiada pogłębioną wiedzę z zakresu prawa
podatkowego niezbędną do wykonywania zawodu
doradcy podatkowego.
Posiada pogłębioną wiedzę o przyczynach zmian
dokonywanych w poszczególnych konstrukcjach
danin publicznych oraz ich konsekwencjach.
Potrafi rozwiązywać problemy prawne związane ze
stosowaniem przepisów prawa podatkowego.
Posiada umiejętność proponowania rozwiązań
problemów prawnych wynikających ze stosowania
przepisów prawa podatkowego.
Posiada umiejętność analizowania zdarzeń
wywołujących skutki podatkowoprawne z
zastosowaniem odpowiednich metod badawczych.

Odniesienie do
efektów dla
programu

Odniesienie do
efektów dla obszaru
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K_W07
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S2A_W09
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S2A_U05

K_U08

S2A_U07

K_U09

S2A_U08
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1

EP7

Prawidłowo identyfikuje i rozwiązuje problemy
związane z wykonywaniem zawodu doradcy
podatkowego.

K_K04

S2A_K04

2

EP8

Potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę oraz
umiejętności w przypadku zmian w obowiązującym
systemie danin publicznych.

K_K06

S2A_K06

Semestr

Liczba godzin

kompetencje społeczne

TREŚCI PROGRAMOWE
Przedmiot: Materialne prawo podatkowe - rozszerzone
Forma zajęć: wykład
1. Daniny publiczne: rodzaje, formy i prawne podstawy ich wprowadzania do systemu prawnego.

2

2

2. Ustrój i zadania administracji podatkowej.

2

3

3. Zasady poprawnej legislacji podatkowej.

2

3

4. Koncepcja ochrony praw podatnika w projektowanym Kodeksie podatkowym.

2

2

2

2

6. Zasady opodatkowania majątku.

2

4

7. Zasady opodatkowania dochodów.

2

6

8. Zasady opodatkowania przychodów.

2

4

9. Opodatkowanie konsumpcji.

2

3

10. Opłaty wnoszone do budżetów.

2

3

11. Opłaty wnoszone na rzecz państwowych funduszy celowych.

2

3

12. Opłaty spełniające szczególne funkcje w systemie obciążeń publicznoprawnych.

2

4

13. Pozostałe obciążenia fiskalne na cele publiczne.

2

6

1. Zasady wymiaru podatków obciążających posiadanie majątku oraz obrót składnikami majątkowymi.

2

3

2. Wymiar i warunki płatności podatków obciążających dochody z działalności gospodarczej.

2

3

3. Wymiar i warunki płatności podatków obciążających dochody ze stosunku pracy oraz z niektórych
umów cywilnoprawnych.

2

3

4. Zasady wymiaru podatków konsumpcyjnych.

2

3

5. Zasady wymiaru podatków przychodowych.

2

3

5. Podatki, opłaty publiczne, obowiązkowe wpłaty oraz składki obowiązkowe - podobieństwa i różnice.

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Analiza tekstów aktów prawnych połączona z dyskusją. Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych, poglądów
doktryny oraz urzędowych interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa podatkowego. Rozwiązywanie
kazusów.
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6,EP7,EP8

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP7,EP8
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku sprawdzianów.
Przeprowadzone zostaną dwa pisemne sprawdziany, obejmujące wyodrębnione partie materiału przewidzianego do
realizacji podczas zajęć ćwiczeniowych. Każdy z ww. sprawdzianów polega na rozwiązaniu trzech kazusów. Za każdy
prawidłowo rozwiązany kazus można uzyskać 1 punkt. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu jest uzyskanie co najmniej
1 punktu.
Zasady oceniania sprawdzianu są następujące:
- 3 pkt - bardzo dobry,
- 2,5 pkt - dobry plus,
Forma i warunki zaliczenia - 2 pkt - dobry,
- 1,5 pkt - dostateczny plus,
- 1 pkt - dostateczny,
- poniżej 1 pkt - niedostateczny.
Egzamin końcowy polega na rozwiązaniu 5 kazusów z praktycznym wykorzystaniem dorobku orzeczniczego sądów,
SPRAWDZIAN
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urzędowych interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz tekstów aktów normatywnych. Za każdy prawidłowo
rozwiązany kazus można uzyskać 1 punkt. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie co najmniej 3 punktów.
Zasady oceniania kazusów są następujące:
- 5 pkt - bardzo dobry,
- 4,5 pkt - dobry plus,
- 4 pkt - dobry,
- 3,5 pkt - dostateczny plus,
- 3 pkt - dostateczny,
- poniżej 3 pkt - niedostateczny.

Zasady wyliczania oceny z przedmiotu
Ocena końcowa jest oceną z egzaminu.
Student, który złoży egzamin końcowy z wynikiem pozytywnym i uzyska ocenę bardzo dobry z ćwiczeń ma prawo do
tzw. premii, tj. podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu, odpowiednio, z oceny dostateczny do oceny dostateczny
plus, z oceny dostateczny plus do oceny dobry, z oceny dobry lub dobry plus do oceny bardzo dobry.

Literatura podstawowa

Ofiarski Z. (2013): Ogólne prawo podatkowe. Zagadnienia materialnoprawne i proceduralne, Lexis Nexis

Literatura uzupełniająca

Etel L. (2006): Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, Lexis Nexis

NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

60

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

18

Studiowanie literatury

30

Udział w konsultacjach

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

20

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

150

Liczba punktów ECTS

6
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