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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Opodatkowanie spółek

Kod ECTS

10.9.1323
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Podatki i doradztwo
podatkowe

forma stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Damian Cyman
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 zimowy
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)
Podstawowe kryteria oceny

Egzamin polega na rozwiązaniu kazusu (można korzystać z tekstów ustaw). Oceniana
będzie prawidłowość rozwiązania poszczególnych elementów kazusu, za co
przyznawane będą punkty. Ocena - według skali wynikającej z regulaminu studiów.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

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

A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia

Zapoznanie studenta z zasadami opodatkowania działalności gospodarczej spółek oraz operacji gospodarczych związanych ze spółkami.
Treści programowe

1. Spółka jako podmiot prawa prywatnego i podatkowego
2. Opodatkowanie bieżącej działalności spółek
a. opodatkowanie dochodu:
i. spółek
ii. wspólników
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b. opodatkowanie obrotu spółek
3. Opodatkowanie zdarzeń gospodarczych
a. Skutki podatkowe założenia spółki:
i. Wkład pieniężny
ii. Wkład pieniężny
b. Skutki podatkowe kapitalizacji spółki:
i. podwyższenie kapitału zakładowego / wniesienia wkładu
ii. cienka kapitalizacja
c. Skutki podatkowe przekształceń spółek
d. Skutki podatkowe łączenia spółek
e. Skutki podatkowe podziału spółek
f. Skutki podatkowe ustania członkostwa w spółce:
i. Umorzenie praw udziałowych
ii. Likwidacja spółki

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
ustawy:
- ordynacja podatkowa
- o podatku dochodowym od osób fizycznych
- o podatku dochodowym od osób prawnych
- o podatku od czynności cywilnoprawnych
- o podatku od towarów i usług

Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:

H. Litwińczuk (red.) - Prawo podatkowe przedsiębiorców

Literatura uzupełniająca:
-

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Zasady opodatkowania spółek oraz zdarzeń towarzyszących ich działalności.
Umiejętności

Umiejętność wyboru optymalnej podatkowo formy spółki.
Umiejętność oceny skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych związanych z
działalnością spółek.

Kompetencje społeczne (postawy)

Świadomość wagi zagadnień poruszanych na wykładzie w praktyce obrotu
gospodarczego.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/596/damian_cyman
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