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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Ceny transferowe

Kod ECTS

10.9.1068
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom drugiego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Podatki i doradztwo
podatkowe

forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Rafał Mroczkowski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 20 godz.

Liczba punktów ECTS

3
20 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
40 h praca własna - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
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-
wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-

Podstawowe kryteria oceny

Zakres materiału zgodny z treściami programowymi przedmiotu.
Kryteria oceny na podstawie wskaźników procentowych określonych w Regulaminie
Studiów UG

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie założone efekty kształecnia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
Brak.
B. Wymagania wstępne
Brak.

Cele kształcenia

Celem wykładu jest pogłębienie i uzupełnienie wiedzy studentów w zakresie dotyczącym cen transferowych oraz przygotowanie studentów do jej
zastosowania przy tworzeniu struktur kapitałowych i planowaniu w ich ramach powiązań operacyjnych w celu optymalizacji zobowiązań
podatkowych.
 

Treści programowe
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1. Istota i ratio legis regulacji.
2. Podmioty powiązane. 
3. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. 
4. Dopuszczalne metody określania cen transferowych.
5. Dokumentacja podatkowa w sprawie cen transferowych. 
 

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Jamroży M., Ceny transferowe w planowaniu podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków dokumentacyjnych, Warszawa 2005
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
Wiśniewski P., Komer W., Ceny transferowe, Analiza regulacji normatywnych, przykłady rozwiązań praktycznych, Warszawa 2012
Literatura uzupełniająca:
Jamroży M., Dokumentacja podatkowa cen transferowych, Gdańsk 2011

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student:
wyjaśnia cel i zastosowanie instytucji cen transferowych 

Umiejętności

Student:
identyfikuje podmioty powiązane
sporządza dokumentację podatkową dotyczącą cen transferowych
stosuje dopuszczalne metofy szacowania cen

Kompetencje społeczne (postawy)

Student:
pracuje samodzielnie w zakresie analizy podatkowej w odesieniu do problematyki
objętej wykładem  

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/2030/rafal_mroczkowski
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