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A. Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką opodatkowania dochodu, majątku, konsumpcji i kapitału
oraz wpływ czynników kształtujących system podatkowy na rzeczywiste obciążenia osób fizycznych i prawnych.

B. Program przedmiotu

Polski system podatkowy. Administracja skarbowa. Dochody podatkowe. Formy opodatkowania. Konkurencja
podatkowa. Problem podwójnego opodatkowania. Harmonizacja podatków. Wynik bilansowy i podatkowy.
C. Szczegółowe przedmiotowe efekty kształcenia

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje
społeczne

1. Znajomość czynników kształtujących system podatkowy i ich wpływ na rozwiązania w
poszczególnych podatkach.
2. Znaczenie konkurencji podatkowej, harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich.
3.
Obowiązujący stan prawny w zakresie podatków tworzących polski system podatkowy.
4,
Teoria opodatkowania.
1. Umiejętność oceny wpływu konkretnych rozwiązań w podatkach na ciężar obciążeń
podatkowych.
2. Umiejętność samodzielnego aktualizowania i dalszej wiedzy z zakresu problematyki
podatkowej.
3.
Umiejętności ustalenia wymiaru najważniejszych zobowiązań podatkowych.
4.
Ocena poszczególnych rozwiązań podatkowych.
1. Umiejętność zastosowania w praktyce rozwiązań podatkowych w zakresie podatków i
parapodatków.
2. Umiejętności samodzielnego studiowania i analizy ustaw podatkowych.
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D. Semestralny plan zajęć

1

Ewolucja, kształt i rola polskiego systemu podatkowego.

2

Organizacja i rola administracji skarbowej.

3

Podatkowe dochody budżetu państwa i budżetów samorządowych.

4

Klasyfikacja podatków.

5

Formy opodatkowania dochodów przedsiębiorstw i dochodów osób fizycznych.

6

Opodatkowanie konsumpcji, kapitału i majątku.

7

Zjawisko cen transferowych i uprzednie porozumienia cenowe w UE.

8

Konkurencja podatkowa.

9

Problem podwójnego opodatkowania.

10

Harmonizacja podatków pośrednich i bezpośrednich.

11

Parapodatkowe obciążenia przedsiębiorstw.

12

Wynik bilansowy i podatkowy.

E. Literatura podstawowa (obowiązkowe podręczniki)

F.Grądalski, System podatkowy w świetle teorii optymalnego opodatkowania, Oficyna wydawnicza SGH, Warszawa
2006; B.Samojlik, Ceny transferowe, teoria i praktyka, PWN Warszawa 2000; Aktualne ustawodawstwo podatkowe.

F. Literatura uzupełniająca

J.Marczakowska-Proczka, Podatki samorządowe i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych
gmin w Polsce w latach 2000-2005, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, red, J.Ostaszewski, SGH w Warszawie-Oficyna
Wydawnicza, Warszawa 2007; P.Felis, Charakterystyka systemu podatkowego, w: Podstawy finansów, red. naukowa,
K.Marecki, PWE, Warszawa 2008; P.Felis, Ryzyko podatkowe podmiotów powiązanych w konstrukcji podatków
dochodowych, Studia i Prace KZiF, zeszyt naukowy 90, Warszawa 2008. P. Felis, Podatki od nieruchomości a polityka
podatkowa gmin w Polsce, SGH, Warszawa 2015.
G. Najważniejsze publikacje autora(ów) dotyczące proponowanych zajęć

Wybrane problemy harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej
i finansów publicznych, Prace naukowe UE we Wrocławiu, wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009. Wybrane problemy
reformy systemu podatkowego w Polsce, w: Główne wyzwania i problemy systemu finansów publicznych, Wydawnictwo
KUL, Lublin 2009. Podatki samorządowe i udziały w podatkach państwowych w strukturze dochodów własnych gmin w
Polsce w latach 2000-2005, w: O nowy ład podatkowy w Polsce, red. J. Ostaszewski, Szkoła Główna Handlowa w
Warszawie ?Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.System podatkowy w polityce fiskalnej, [w] Polityka gospodarcza w
warunkach deficytu budżetowego i długu publicznego, red. M.Krawczyk, D.Malinowski, Centrum Doradztwa i Ekspertyz
Gospodarczych SGH.Sp.z.o.o, Warszawa 2011. Podatkowe i niepodatkowe źródła zasilania sektora publicznego w
Polsce w: Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, red. A. Alińska, Wyd. CeDeWu. PL. Warszawa
2012.47. Uwarunkowania i szanse dla zmian w polskim systemie podatkowym ? wybrane zagadnienia, w; W
poszukiwaniu racjonalnego sytemu podatkowego, Wydawnictwo Annales UMCS, sekcja H.Oeconomia, Vol 50, nr 1
(2016), Lublin 2016.54. State budget system in Poland, w: Public finance, (ed.), A.Alińska, SGH Publishing House SGH
Warsaw School of Economics, Warszawa 2016.

H. Sygnatury wymaganych prerekwizytów

nie są wymagane
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I. Wymiar i forma zajęć
Stacj.

Sb.Niedz.

Popołud.

Ogółem:

30

16

30

Wykład

30

16

30

J. Elementy oceny końcowej

egzamin testowy

K. Wymagana znajomość języka obcego

nie jest wymagana

L. Kryteria selekcji

Kolejność zgłoszeń

M. Metody prowadzenia zajęć

kejsy
dyskusje

100%

