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Cele przedmiotu /
modułu:

Nabycie usystematyzowanej wiedzy i umiejętności z zakresu problematyki międzynarodowego prawa podatkowego i
prawa podatkowego Unii Europejskiej.

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z zakresu międzynarodowego prawa publicznego, prawa Unii Europejskiej oraz
prawa podatkowego.
EFEKTY KSZTAŁCENIA

Kategoria

Lp

1

EP1

Student ma pogłębioną wiedzę na temat źródeł i
zasad ogólnych oraz wybranych instytucji
międzynarodowego i wspólnotowego prawa
podatkowego.

K_W03

S2A_W02
S2A_W03

2

EP2

Zna i rozumie zależności pomiędzy
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
prawem podatkowym.

K_W03

S2A_W02
S2A_W03

K_U01

S2A_U01

K_U02

S2A_U02

K_U07

S2A_U06

K_K06

S2A_K06

Semestr

Liczba godzin

1

EP3

2

EP4

3

kompetencje społeczne

Odniesienie do
efektów dla obszaru

Opis efektu

wiedza

umiejętności

Odniesienie do
efektów dla
programu

KOD

1

EP5

EP6

Potrafi interpretować regulacje międzynarodowego
prawa podatkowego, ze szczególnym
uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania.
Potrafi rozstrzygać wątpliwości interpretacyjne
wynikające z obowiązujących regulacji prawnych.
Potrafi udzielać porad prawnych w
nieskomplikowanych stanach faktycznych z
zakresu międzynarodowego prawa podatkowego.
Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy
i umiejętności oraz potrafi samodzielnie uzupełniać
wiedzę i umiejętności w zakresie prawa
podatkowego.
TREŚCI PROGRAMOWE

Przedmiot: Podstawy międzynarodowego i wspólnotowego prawa podatkowego
Forma zajęć: wykład
1. Pojęcie i zakres międzynarodowego prawa podatkowego i prawa podatkowego UE.

2

2

1/3

2. Źródła międzynarodowego prawa podatkowego i prawa podatkowego UE.

2

2

3. Międzynarodowe prawo podatkowe a międzynarodowe prawo publiczne i prawo podatkowe
wewnętrzne.

2

2

4. Zasady międzynarodowego prawa podatkowego.

2

2

5. Podwójne opodatkowanie - pojęcie, przyczyny i metody unikania.

2

2

6. Konwencja Modelowa OECD.

2

4

7. Umowy w sprawie podwójnego opodatkowania ze szczególnym uwzględnieniem Konwencji Modelowej
OECD.

2

4

8. Harmonizacja podatków pośrednich.

2

5

9. Harmonizacja podatków bezpośrednich.

2

5

10. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach podatkowych.

2

2

1. Oazy podatkowe.

2

5

2. Konwencja Arbitrażowa.

2

5

3. Współpraca państw członkowskich w sferze prawa podatkowego.

2

5

Forma zajęć: ćwiczenia

Metody kształcenia

Metody weryfikacji
efektów kształcenia

Analiza tekstów aktów prawnych z dyskusją dydaktyczną. Rozwiązywanie kazusów z zakresu międzynarodowego
prawa podatkowego i wspólnotowego prawa podatkowego .
Nr efektu kształcenia
z sylabusa
EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6

EGZAMIN PISEMNY

EP1,EP2,EP3,EP4,E
P5,EP6
Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności, aktywności i pozytywnego wyniku kolokwiów.
Egzamin końcowy polega na rozwiązaniu 5 kazusów. Za każdy prawidłowo rozwiązany kazus można uzyskać 1 punkt.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń i 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,
Forma i warunki zaliczenia - 3,5 pkt - dostateczny plus,
- 3 pkt - dostateczny,
- poniżej 3 pkt - niedostateczny.
KOLOKWIUM

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
podwyższenia oceny końcowej z przedmiotu o pół oceny.
Literatura podstawowa
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Literatura uzupełniająca
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NAKŁAD PRACY STUDENTA
Liczba godzin
Zajęcia dydaktyczne

45

Udział w egzaminie/zaliczeniu

2

Przygotowanie się do zajęć

10

Studiowanie literatury

13

Udział w konsultacjach

20

Przygotowanie projektu / eseju / itp.

0

Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia

10

2/3

Inne

0

ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz.

100

Liczba punktów ECTS

4

3/3

