Specjalność: FINANSOWANIE I OPODATKOWANIE PRZEDSIĘBIORSTW
Finanse i rachunkowość, studia stacjonarne I st.

ZESPÓŁ DYDAKTYCZNY:
o

Katedra Finansów Publicznych








o

Dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. nadzw.
Dr Joanna Śmiechowicz
Dr Katarzyna Wójtowicz
Dr Tomasz Budzyński
Dr Grzegorz Matysek
Mgr Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
Mgr Małgorzata Twarowska

Katedra Finansów Przedsiębiorstw







Prof. dr hab. Piotr Karpuś
Dr Joanna Świerk
Dr Anna Wawryszuk-Misztal
Dr Elżbieta Wrońska-Bukalska
Dr Jakub Czerniak
Mgr Sylwia Godlewska

WYKAZ PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH WRAZ Z LICZBĄ GODZIN:
Lp.

Nazwa przedmiotu

Razem
15

Wymiar godzin
WY
CA/KW/LB
15

1.

Teoria podatku

2.

Obciążenia podatkowe
w przedsiębiorstwie

45

30

3.

Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw

30

4.

Podatki w UE

5.

15

Punkty
ECTS
2

Prowadzący
Dr K. Wójtowicz

5

Dr J. Śmiechowicz

30

3

Dr T. Budzyński

30

30

3

Dr K. Wójtowicz

Zarządzanie podatkami

30

15

15

4

Dr G. Matysek

6.

Biznes plan

30

15

15

4

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

7.

Zarządzanie płynnością finansową

30

30

3

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

8.

Zarządzanie strukturą kapitałową i polityka
dywidend

30

30

3

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

9.

Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw

30

15

15

4

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

10.

Polityka innowacyjna

30

15

15

4

Katedra Finansów Przedsiębiorstw

TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
1. Teoria podatku
Pojęcie, geneza i rodzaje danin publicznych. Definicja podatku – cechy stałe. Ekonomiczne, psychologiczne i kulturowe aspekty opodatkowania.
Konstrukcja (struktura) podatku. Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Współczesne problemy związane z przestrzeganiem zasad podatkowych.
System podatkowy jako element systemu finansowego państwa. Przesłanki budowy systemu podatkowego. Teoretyczne modele systemów
podatkowych. System podatkowy a granice opodatkowania. Przesłanki kształtowania polityki podatkowej w Polsce. Kryteria oceny systemu
podatkowego. Funkcje systemu podatkowego. Klasyfikacje podatków według różnych kryteriów. Postawy wobec opodatkowania. Mentalność
podatnika a mentalność organów podatkowych. Pojęcie i uwarunkowania mentalności podatkowej. Opór wobec opodatkowania (unikanie a uchylanie
się od opodatkowania). Metody zwalczania oporu podatkowego. Międzynarodowe aspekty opodatkowania: zagadnienie harmonizacji podatków, raje
podatkowe, metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu.
2. Obciążenia podatkowe w przedsiębiorstwie
Przedmiot obejmuje charakterystykę̨ obciążeńpodatkowych przedsiębiorstw. Ustalanie i opodatkowanie dochodów osób fizycznych z działalności
gospodarczej – zasady ogólne i ryczałt ewidencjonowany; opodatkowanie przychodów ze zbycia majątku podatnika; ustalenie dochodu z działalności
gospodarczej wspólników spółki niemającej osobowości prawnej. Ustalenie i opodatkowanie dochodów osób prawnych; charakterystyka kategorii
źródeł przychodów, kwalifikowanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, moment powstania przychodu i kosztu; opodatkowanie dochodów
z tytułu udziału w zyskach osób prawnych; szczególne zasady opodatkowania niektórych osób prawnych. Możliwości wpływania na wielkość
podatków przedsiębiorstwa w drodze korzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Przedsiębiorca jako płatnik podatku od osób fizycznych. Podatek
tonażowy. Podatki pośrednie w działalności przedsiębiorstw. Wybrane podatki samorządowe (podatek od nieruchomości, od środków transportowych
i od czynności cywilno-prawnych) w działalności przedsiębiorstw.
3. Niepodatkowe obciążenia przedsiębiorstw
Przedmiot obejmuje charakterystykę̨ obciążeń niepodatkowych przedsiębiorstw (zakres podmioty, przedmiotowy, zasady wymiaru, tryb płatności
i rozliczeń) z tytułu: składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczeń społecznych rolników, składki na Fundusz Emerytur
Pomostowych, składki na Fundusz Pracy, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składki na Fundusz Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych, opłat produktowych, opłat recyklingowych, opłat za korzystanie ze środowiska, wpłat z zysku
przedsiębiorstwpaństwowychi jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, opłat cukrowe, opłat mleczne, obciążeń celnych.
4. Podatki w UE
Charakterystyka sektora finansów publicznych w państwach UE. Wpływ kryzysu ekonomicznego na stan finansów publicznych w państwach UE
i w Polsce -wybrane pakiety antykryzysowe i ich skuteczność. Istota, przesłanki i zakres harmonizacji podatkowej w UE. Wspólny system podatku
od wartości dodanej – zakres przedmiotowy i podmiotowy, podstawa opodatkowania, stawki, zwolnienia, odliczenia, obowiązki podatników,
procedury szczegółowe i odstępstwa. Wspólnotowe zasady ustalania i pobierania akcyzy – zakres podmiotowy i przedmiotowy, obowiązek
podatkowy, zwroty i zwolnienia, produkcja, przetwarzanie i przechowywanie wyrobów akcyzowych, procedura zawieszenia akcyzy, stawki

podatkowe. Analiza porównawcza podatków typu CIT w państwach UE – znaczenie fiskalne, poziom obciążeń podatkowych, główne kierunki
preferencji podatkowych funkcjonujących w ramach CIT w krajach UE. Doświadczenia państw UE w zakresie opodatkowania dochodów osób
fizycznych w państwach „starej”i „nowej”UE. Pojęcie podwójnego opodatkowania dochodów i metody jego unikania. Istota i cechy rajów
podatkowych.
5. Zarządzanie podatkami
Podatki i systemy podatkowe oraz ich wpływ na zarzadzanie, podstawowe instrumenty podatkowego oddziaływania a zarzadzanieprzedsiębiorstwem,
wybór formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej i formy opodatkowania, wybór miejsca, rodzaju i przedmiotu działalności
gospodarczej, zarzadzanie kosztami, wykorzystywanie strat podatkowych, finansowanie działalności gospodarczej, decyzje w sferze kształtowania
i podziału dochodów, unikanie i uchylanie się̨ od opodatkowania, raje podatkowe, optymalizacja skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym
przenoszeniem prawa własnościmajątku przez osoby fizyczne i prawne, ulgi i zwolnienia w podatkach dochodowych, restrukturyzacja działalności
gospodarczej, problemy amortyzacji podatkowej, decyzje strategiczne i bieżące w zakresie podatku od towarów i usług .
6.
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Biznes plan
Zarządzanie płynnością finansową
Zarządzanie strukturą kapitałową i polityka dywidend
Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw
Polityka innowacyjna

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent tej specjalności jest fachowcem znającym dobrze funkcjonowanie przedsiębiorstw od strony ich finansowania czy pozyskiwania kapitału, jak
rozliczania podatków. Zna konstrukcje najważniejszych podatków (VAT, PIT, CIT), potrafi praktycznie rozliczać́ zobowiązania podatkowe, uwzględniając
reguły możliwej optymalizacji podatkowej. Posiada wiedzę na temat dostępnych źródeł finansowania, kryteriów doboru i czynników determinujących dobór
sposobu finansowania, a także konsekwencji wyboru określonych rodzajów finansowania dla sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego.
Studenci specjalności Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw mają szansę zdobycia interesującej pracy w komórkach finansowo-księgowych
przedsiębiorstw, w biurach rachunkowych i biurach doradztwa podatkowego. Absolwenci tej specjalności, z uwagi na szeroki zakres wiedzy ekonomicznej,
mogą̨ pełnić́ funkcje kierownicze w różnych dziedzinach działalności gospodarczej, są̨ także bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia własnych firm.

