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Wykład: 15 godz.
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2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Zgodnie z regulaminem studiów:
a) ocena bdb - powyżej 90% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
b) ocena db+ - powyżej 80% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
c) ocena db - powyżej 70% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
d) ocena dst+ - powyżej 60% wymaganej wiedzy i
umiejętności,
e) ocena dst - powyżej 50% wymaganej wiedzy i
umiejętności.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Egzamin
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
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A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Celem jest zapoznanie studenta z podatkowymi i prywatnoprawnymi aspektami łączeń, podziałów i przekształceń spółek
Treści programowe

Program:
I. Aspekty podatkowe łączeń, podziałów i przekształceń spółek
Aspekty podatkowe łączenia spółek handlowych
Zasada sukcesji praw i obowiązków przy łączeniu spółek na gruncie prawa podatkowego
Skutki połączenia spółek w podatkach dochodowych
Skutki podatkowe po stronie spółki przejmującej i nowo zawiązanej
Opodatkowanie dochodu (przychodu) udziałowca/akcjonariusza spółki przejmowanej
Wydatki związane z łączeniem spółek
Odliczanie strat po połączeniu spółek
Skutki połączenia spółek na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
Skutki łączenia spółek kapitałowych
Skutki łączenia spółek osobowych
Aspekty podatkowe podziału spółek
Zasada sukcesji praw i obowiązków przy podzielę spółek na gruncie prawa podatkowego
Skutki podziału spółek w podatkach dochodowych
Skutki podziału spółek na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
Aspekty podatkowe przekształcania spółek
Zasada sukcesji praw i obowiązków przy przekształcaniu na gruncie prawa podatkowego
Skutki przekształcania spółek w podatkach dochodowych
Skutki przekształcania spółek na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
II. Aspekty prywatnoprawne łączenia, podziału i przekształceń spółek
Łączenie
Pojęcie łączenia
Rodzaje połączeń
Przebieg łączenia
Skutki połączenia
Podział
Pojęcie podziału
Rodzaje podziałów
Przebieg podziału
Skutki podziału
Przekształcenia
Pojęcie przekształcenia
Rodzaje przekształceń
Przebieg przekształceń
Skutki przekształceń
Transgraniczne transformacje (przekształcenia) spółek
Prawo materialne
Prawo prywatne międzynarodowe
Kolizyjnoprawne pojęcie transformacji spółek
Wyznaczenie prawa właściwego – statutu transformacji (przekształceniowego) – Zasada kumulacji statutów personalnych
Stosowanie mających zastosowanie statutów personalnych
Ustalenie zakresu zastosowania statutu transformacji (przekształceniowego)

Wykaz literatury

A. Kaźmierski, (red.), Podatki 2016, Meritum, Warszawa 2016
A. Czekalski, Łączenie spółek kapitałowych - skutki w podatku dochodowym, Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (347) z dnia 1.06.2013
E. Mentel-Wyrzychowska PCC w razie przekształcenia spółki cywilnej w jawną, Gazeta Podatkowa nr 10 (1260) z dnia 4.02.2016
A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcenie spółek handlowych, Warszawa 2013,
A. Kidyba (red.,), A. Witosz (red.), Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Biblioteka prawa spółek. Tom 4, Warszawa 2010,
A. Wowerka, Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne [w:]  Prawo Prywatne Międzynarodowe. System prawa prywatnego, Tom 20A, red. M.
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Pazdan, Warszawa 2014
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Zob. wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne

Wiedza

Student uzyskuje wiedzę na temat pojęć i zasad dotyczących łączenia, podziałów i
przekształceń spółek obowiązujących na gruncie norm prawa podatkowego,
handlowego i prywatnego międzynarodowego. Student potrafi zdefiniować w
przedmiotowej dziedzinie pojęcia z zakresu prawa podatkowego, handlowego i
prywatnego międzynarodowego. Student samodzielnie rozwiązuje praktyczne
problemy w przedmiotowej dziedzinie z zakresu prawa podatkowego, handlowego i
prywatnego międzynarodowego (kazusy) i proponuje najkorzystniejsze rozwiązanie
przedstawionego problemu.

Umiejętności

Student uzyskuje umiejętności w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa
podatkowego, handlowego i prywatnego międzynarodowego Student potrafi
wyszukać i wskazać właściwe przepisy prawa. Student poprawnie argumentuje
swoje opinie dotyczące zagadnień problemowych prawa podatkowego, handlowego
i prywatnego międzynarodowego w omawianej dziedzinie. Student ma świadomość
potrzeby ciągłego pogłębiania i aktualizowania wiedzy w przedmiotowej dziedzinie z
zakresu norm prawa podatkowego, handlowego i prywatnego międzynarodowego
jest otwarty na różnorodność poglądów w nauce prawa i orzecznictwie sądowym.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student zachowuje ostrożność w wydawaniu opinii, popierając je odpowiednią
argumentacją. Student dąży do optymalnego rozwiązania problemu prawnego.
Student posiada umiejętność pracy w zespole.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3235/arkadiusz_wowerka
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