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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Systemy podatkowe i procedura podatkowa

Kod ECTS

10.9.0578
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Przemysław Panfil
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

3
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
30 h praca własna studenta - 1 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)-
Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

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

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy-
ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru

-

Podstawowe kryteria oceny

Kryterium oceny jest procent opanowania wymaganej wiedzy i umiejętności z
uwzględnieniem skali określonej Regulaminem Studiów UG:
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

Założone efekty kształcenia zostaną zweryfikowana za pomocą rozwiązywanian na zajęciach problemów praktycznych i prowadzonej w czasie tych
zajęć dyskusji, a także w trakcie egzaminu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak

B. Wymagania wstępne
brak
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Cele kształcenia

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z przebiegiem procedur podatkowych oraz związaną z tymi procedurami warstwą pojęciową.
Treści programowe

Postępowanie podatkowe;1.
Czynności sprawdzające;2.
Kontrola podatkowa;3.
Kontrola skarbowa;4.
Specyfika kontroli gospodarczej przedsiębiorcy;5.
Postępowanie egzekucyjne w administracji.6.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U.2017.201 z późn. zm.);
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U.2016.1947 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.2016.1829 z późn. zm.);
4. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym a administracji (t.j. Dz.U.2017.1201 z późn. zm.).
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1. D. Strzelec, M. Łoboda, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa [ostatnie wydanie];
2. A. Melezini, D. Zalewski, Kontrola skarbowa. 630 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa [ostatnie wydanie];
3. A. Malezini, D. Zalewski, Postępowanie podatkowe. 810 wyjaśnień i interpretacji, Warszawa [ostatnie wydanie].

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student:
posiada wiedzę o procedurach podatkowych i zna związaną z nimi terminologię;1.
zna źródła prawa normujące procedury podatkowe;2.
zna prawa i obowiązki podmiotów stosunku prawno-podatkowego w trakcie
procedur podatkowych;

3.

ma wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi
prawidłowościami;

4.

ma uporządkowaną wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych
oraz ich elementów oraz konsekwencje tych zmian.

5.

Umiejętności

Student posiada umiejętność interpretacji tekstów prawnych związanych z tematyką
zajęć oraz zastosowania ich do rozwiązywania problemów praktycznych. Student
potrafi prawidłowo kształtować swoją sytuację prawno-podatkową w trakcie
procedur podatkowych. Student potrafi korzystać z systemów informacji prawniczej
oraz poszukiwać informacji w interpretacjach podatkowych oraz orzeczeniach
sądów administracyjnych.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student rozumie potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu objętego
niniejszym wykładem. Student umie pracować w zespole przy rozwiązywaniu
problemów praktycznych. Student rozumie problemy komunikacyjne jakie pojawiają
się w trakcie rozmów z osobami, które nie są specjalistami z zakresu prawa
podatkowego. Student rozumie znaczenie profesjonalnego i etycznego zachowania
się w trakcie wykonywania czynności zawodowych.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2240/przemyslaw_panfil
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