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Kod ECTS

10.9.1067
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 Edvardas Juchnevičius
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

wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja-
zaliczenie ustne-
kolokwium-

Podstawowe kryteria oceny

Na końcową ocenę składa się prezentacja [rozwiązanie kazusu] (25% oceny końcowej),
rozwiązanie quizu (25 % oceny koń-cowej) oraz pisemny egzamin testowy (50% oceny
końcowej). Rezultaty podlegają ocenie według skali procentowej:A (5,0) - 91% i więcejB
(4,5) - 81% -90%C (4,0) - 71% - 80%D (3,5) - 61%-70%E (3,0) - 51%-60%Failed (2,0) -
50% lub mniej

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

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

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

Cele kształcenia

Przedmiot oferuje wprowadzenie do podstawowych zagadnień z zakresu zasad i instytucji prawa podatkowego w kontekście fuzji i przejęć.
Treści programowe
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Wprowadzenie do fuzji i przejęć; proces fuzji i przejęć; Uwagi ogólne i problemy dotyczące opodatkowania transakcji - fuzji i przejęć ; transakcje
podlegające opodatkowaniu; transakcji wolne od podatków; alternatywne transakcje biznesowe i strategie restrukturyzacyjne w kontekście
opodatkowania; wyjście z biznesu i inne strategie restrukturyzacyjne- w kontekście opodatkowania; transgraniczne kwestie podatkowe, case study.

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
The Concise Guide to Mergers, Acquisitions and Divestitures: Business, Legal, Finance, Accounting, Tax and Process Aspects [Hardcover], Robert
L. Brown (Author), Publisher: Palgrave Macmillan; First Edition edition (October 30, 2007)
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1. Corporate Taxation Through the Lens of Mergers And Acquisitions: Including Cross-Border Transactions [Hard-cover], Samuel C. Thompson
(Author), Jr. (Author), Publisher: Carolina Academic Press (June 30, 2005)2. Mergers and Acquisitions: A Global Tax Guide [Paperback]
PricewaterhouseCoopers LLP (Author), Publisher: Wiley (April 7, 2006)
Literatura uzupełniająca:
1. Tax Accounting in Mergers and Acquisitions (2012 Edition) [Perfect Paperback]Glenn R. Carrington (Author), Publisher: CCH (October 15, 2011)2.
Mergers, Acquisitions, and Other Restructuring Activities, Sixth Edition: An Integrated Approach to Process, Tools, Ca-ses, and Solutions
[Hardcover]Donald DePamphilis (Author), Publisher: Academic Press; 6 edition (September 5, 2011)3. Mergers and Acquisitions: A Step-by-Step
Legal and Practical Guide [Hardcover] Edwin L. Miller Jr. (Author), Publisher: Wiley; 1 edition (January 9, 2008)4. Tax Planning International Mergers
Acq Joint Ventures Restructurings- 2 vol set: Tax Planning for International Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, and Restructurings (Two Volumes)
[Hardcover] Peter H. Blessing (Author), Publisher: Kluwer Law International (September 24, 2012)

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student wymienia podstawowe instytucje prawa podatkowego w kontekście
opodatkowania fuzji i przejęć; również nazywa i definiuje, wyjaśnia podstawowe
różnice w zakresie różnych strategii restrukturyzacyjnych.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu student będzie mógł analizować akty prawne związane z
problematyką przedmiotu; również student będzie mógł zastosować uzyskaną
wiedzę z perspektywy pracownika urzędu skarbowego i podatnika.

Kompetencje społeczne (postawy)

Biorąc udział w zajęciach student rozwinie swoje umiejętności w zakresie pracy w
grupie oraz rozwiązywania problemów; również student będzie brać aktywny udział
dyskusji na tematy związane z prawem podatkowym i opodatkowaniem fuzji i
przejęć.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/1222/edvard_juchnevic
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