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Faculty of Management
Studia
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Administracji

kierunek
Podatki i doradztwo
podatkowe

poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja

pierwszego stopnia
niestacjonarne (zaoczne)
wszystkie
wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
dr Lech Jędrzejewski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Liczba punktów ECTS

Wykład
Sposób realizacji zajęć

1
10 h wykladu - 0,5 ECTS
20 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 10 godz.
Cykl dydaktyczny
2018/2019 letni
Status przedmiotu
fakultatywny (do wyboru)
Metody dydaktyczne
- Wykład konwersatoryjny
- Wykład problemowy
- Wykład z prezentacją multimedialną

Język wykładowy
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny
Na podstawie podanych studentom zagadnień obejmujących wiedzę z zakresu
przedmiotu przerobioną w toku wykładu.

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
Podstawowym celem wykładu jest zapoznanie słuchaczy z :
a) wszystkimi rodzajami ksiąg podatkowych, które w myśl przepisów prawa zobowiązani są prowadzić podatnicy i płatnicy w celu prawidłowego
wywiązania się z obowiązków podatkowych;
b) obowiązującymi zasadami prowadzenia poszczególnych ksiąg podatkowych, oraz wypracowanie umiejętności:
• posługiwania się przepisami prawa,
• wyboru odpowiedniego rodzaju księgi podatkowej adekwatnej do sytuacji podatnika ,
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Treści programowe
1) Pojęcie ksiąg podatkowych w zrozumieniu przepisów podatkowych i obowiązek ich prowadzenia
2) Rodzaje ksiąg podatkowych i ich dostosowanie do formy prowadzonej działalności gospodarczej
3) Cechy jakościowe ksiąg podatkowych
4) Zakres przedmiotowy rachunkowości, zasady/polityka rachunkowości, w tym zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
5) Sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
6) Zasady prowadzenia pozostałych ewidencji oraz rejestrów
7) Metody ustalania zobowiązania podatkowego w zależności od prowadzonych ksiąg podatkowych
8) Konsekwencje braku lub nierzetelności w prowadzeniu ksiąg podatkowych

Wykaz literatury
Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
Podatki 2017, praca zbiorowa, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa, 2017 r.
Audyt sprawozdań finansowych, red. W. Gabrusewicz, PWE, Warszawa, 2016 r.
Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, red. Wojciech Nowak, C.H. Beck, Warszawa 2014 r.
Akty normatywne:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.);
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 395);
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.);
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2343 ze zm.);
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.);
Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.);
Ustawa z dnia 19 listopad 2009 r. o grach hazardowych ( t. j. z 2018 r. poz. 165);
Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( j. t. Dz. U.
z 2017 r. poz. 2157 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( t. j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 728 ze zm.);
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.12.2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 701 ze zm.).
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta: jak wyżej.
Literatura uzupełniająca:
Wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego opublikowanych w formie załącznika douchwały Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego.
Miesięcznik Rachunkowość, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, z lat 2016, 2017, 2018.

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza
Poznanie przez słuchacza :
a) różnych rodzajów ksiąg podatkowych,
b) zasad jakie można stosować przy prowadzeniu ksiąg podatkowych
c) cech jakościowych jakim powinny odpowiadać księgi podatkowe
d) konsekwencji braku ksiąg rachunkowych lub prowadzenia w sposób wadliwy lub
nierzetelny

Umiejętności
Posługiwania się przepisami prawa w celu poprawnego wyboru odpowiednich ksiąg
podatkowych dla danego podatnika. Ustalanie zasad prowadzonych ksiąg
podatkowych w zależności od przedsiębiorstwa. Określanie zobowiązania
podatkowego na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych.

Kompetencje społeczne (postawy)
Zrozumienie obowiązku prowadzenia stosownych ksiąg podatkowych. Nabycie
zasad etycznych związanych z rzetelnym i terminowym wywiązywaniem się z
zobowiązań podatkowych.

Kontakt
http://ug.edu.pl/pracownik/1210/lech_jedrzejewski
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