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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Podatek dochodowy od osób fizycznych w państwach Unii Europejskiej

Kod ECTS

10.9.1189
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 Angelika Kędzierska-Szczepaniak
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 14 godz.

Liczba punktów ECTS

3
14 h wykładu - 0,5 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
46 h praca własna studenta - 1,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

angielski
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
Podstawowe kryteria oceny

Liczba uzyskanych punktów
Oceny z testu:
100%-91% bdb
90%-81% db+
80%-71% db
70%-61% dst+
60%-51% dst

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

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

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

Cele kształcenia

Zapoznanie studenta z różnicami w systemach podatkowych funkcjonujących w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski.
Stworzenie podstaw do refleksji nad celowością i sprawiedliwością wybranych przepisów podatkowych w ramach podatku dochodowego od osób
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fizycznych.
Treści programowe

1. Wprowadzenie do systemów podatkowych
2. Społeczne i gospodarcze skutki opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
3. Międzynarodowe aspekty opodatkowania dochodu
4. Szkodliwa konkurencja podatkowa
5. Zasady w podatku dochodowym od osób fizycznych w wybranych krajach Unii Europejskiej (Hiszpania, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy,
Finlandia)
6. Raje podatkowe

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, PWN, Warszawa 2007.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
1. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis Polska, 2011
2. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2008
Literatura uzupełniająca:
1)J. Głuchowski, Oazy podatkowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
2)A. Krajewska: Podatki w Unii Europejskiej, PWE Warszawa 2012
3)L. Oręziak, Konkurencja podatkowa i harmonizacja podatków w ramach Unii Europejskiej- Implikacje dla Polski, Oficyna Wydawnicza Wyższej
Szkoły Handlu i Prawa, Warszawa 2007.
4)W. Szymański, Strategie podatkowe osób prawnych w Unii Europejskiej, C.H. Beck, Warszawa 2009

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

• ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o zasadach podatkowych oraz prawie
podatkowym
• ma uporządkowaną wiedzę o człowieku jako twórcy przepisów prawa
podatkowego oraz jego obowiązkach wynikających z działalności gospodarczej
związanych z podatkami
• zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych i informacji, właściwe
dla kierunku podatki i doradztwo podatkowe oraz dziedzin z nią powiązanych

Umiejętności

• potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu prawa
podatkowego oraz powiązanych z nim dyscyplin naukowych w celu analizowania i
interpretowania złożonych problemów związanych z podatkami
• posiada rozwinięte umiejętności rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
oraz potrafi wykorzystywać tą analizę w pracy zawodowej

Kompetencje społeczne (postawy)

• odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, potrafi określić priorytety w
pracy oraz odpowiednio rozplanować pracę
• ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób etyczny i profesjonalny,
postępuje zgodnie z zasadami etyki
• ma świadomość konieczności poszerzania kompetencji i kwalifikacji zawodowych
jak również doskonali umiejętności, potrafi samodzielnie wyznaczać kierunki
własnego rozwoju i kształcenia w stopniu rozszerzonym i pogłębionym

Kontakt

http://ug.edu.pl/pracownik/1341/angelika_kedzierska-szczepaniak
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