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TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW SPECJALNOŚCIOWYCH
1. Materialne i proceduralne prawo podatkowe
Zagadnienia wprowadzające z zakresu prawa podatkowego (podatek a opłata i inne zobowiązania publicznoprawne, konstrukcja podatku, klasyfikacje
podatków, związekprawa podatkowego z innymi gałęziami prawa, aspekt ekonomiczny podatku, źródła prawa podatkowego). System państwowych
podatków pośrednich – podatek akcyzowy, podatek od towarów i usług, podatek od gier (zwięzłe omówienie zasad opodatkowania poszczególnymi
rodzajami podatków, przerzucalność podatku, zadania liczbowe). System państwowych podatków bezpośrednich – podatek dochodowy od osób
fizycznych (w tym zadania liczbowe), podatek dochodowy od osób prawnych (prawo podatkowe a prawo bilansowe), podatektonażowy.
Zryczałtowane formy opodatkowania dochodów osób fizycznych (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanie osób
duchownych). Podatki samorządowe – podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od nieruchomości, podatek
od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny (w tym zadania liczbowe z zakresu wybranych podatków samorządowych). Organy
podatkowe i ich właściwość. Zobowiązania podatkowe (powstawanie zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta,
terminy płatności, zaległość podatkowa, odsetki za zwłokę̨ , wygaśnieciezobowiązań podatkowych, ulgi w spłaciezobowiązań podatkowych,
przedawnienie, nadpłata, korekta deklaracji, informacje podatkowe, rachunki, odpowiedzialność solidarna, prawa i obowiązkinastępców prawnych
oraz podmiotów przekształconych, odpowiedzialność podatkowa osób trzecich). Elementy postepowania podatkowego (zasady ogólne, strona,
załatwianie spraw, doręczenia, wezwania, wszczęciepostepowania, protokoły i adnotacje, udostępnianie akt, dowody, rozprawa, zawieszenie
postepowania, decyzje, postanowienia, odwołania, zażalenia, wznowienie postepowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana
decyzji ostatecznej, wygaśniecie decyzji, odpowiedzialność odszkodowawcza, koszty postepowania). Czynnościsprawdzające a kontrola podatkowa.
Tajemnica skarbowa. Przestępstwaiwykroczenia podatkowe. Przymusowe wykonanie zobowiązań podatkowych. Kontrola orzeczeń w sprawach
podatkowych przez sadownictwo administracyjne.
2. Programowanie budżetowe
Metodologiczne podstawy alokacji środków budżetowych – reorientacja z wydatkowania na zarzadzanie pieniędzmi publicznymi. Zastosowanie
performance indicators w prognozowaniu wydatków budżetowych. Podstawy organizacyjne planowania budżetowego w Polsce. Znaczenie
wieloletniego planowania strategicznego w procesie budżetowania. Budżet zadaniowy – istota, funkcje, ramy prawne, metodyka,dotychczasowe
doświadczenia we wdrażaniu na świecie i w Polsce. Definicja zadania budżetowego – przykłady formułowania zadań. System pomiaru wykonania
zadania – klasyfikacje mierników (w tym oparte na „regule 3E”, na Strategicznej Karcie Wyników). Metody kosztorysowania zadania. WPI
w układzie zintegrowanego zarzadzania finansami publicznymi (wieloletnia analiza finansowa, priorytetowanie programów i zadań inwestycyjnych).
3. Systemy podatkowe na świecie
Definicja systemu podatkowego, wymogi budowy racjonalnego systemu podatkowego, zasady podatkowe, płaszczyzny analizy systemów
podatkowych. Ekonomiczne granice opodatkowania. Opodatkowanie w stosunkach z zagranicą – podwójne opodatkowanie dochodów oraz majątku
(zakres umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, znaczenie konwencji modelowej OECD, definicje podstawowych pojeść (rezydent, domicyl
podatkowy, stała placówka, zakład), opodatkowanie dochodu z majątku nieruchomego, zysków przedsiębiorstw, dywidend, odsetek, należności
licencyjnych, zysków kapitałowych, dochodów z działalności o samodzielnym charakterze, dochodów z pracy najemnej, opodatkowanie majątku
(kapitału), metody eliminacji podwójnego opodatkowania, zakaz dyskryminacji). Wzajemna pomoc administracyjna w sprawach podatkowych

(zakres stosowania wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych, formy pomocy administracyjnej). Harmonizacja podatkowa prawne środki harmonizacji podatków, założenia podatku od wartości dodanej, założenia podatku akcyzowego, instrumenty harmonizacji podatków
pośrednich, zakres harmonizacji podatków bezpośrednich, podwójne opodatkowanie dywidend, system podatkowy dla fuzji i podziałów, korekta
zyskówprzedsiębiorstw powiązanych. Konkurencja podatkowa. Postawy wobec opodatkowania (mentalność podatkowa, moralność podatkowa,
planowanie podatkowe, czyny niedozwolone a obowiązek podatkowy, unikanie i uchylanie się̨ od opodatkowania, przywileje podatkowe, polityka cen
transferowych, uprzednie porozumienia cenowe). Opór podatkowy (raje podatkowe, pranie pieniędzy a opodatkowanie, szara strefa a opodatkowanie.
przerzucanie podatku, doradztwo podatkowe, odpowiedzialność za szkodę̨ ). Szczegółowa prezentacja i analiza systemów podatkowych w wybranych
krajach Unii Europejskiej.
4. Pomoc publiczna
Pojęcie pomocy publicznej i przesłanki jej udzielania. Interwencjonizm państwowy a pomoc publiczna. System źródeł wspólnotowego prawa pomocy
publicznej. Doświadczenia wybranych państw UE w zakresie polityki pomocy publicznej. Regulacje polskie w dziedzinie pomocy publicznej.
Dopuszczalność pomocy publicznej (pomoc dla małych średnich przedsiębiorstw, pomoc na szkolenia, pomoc na zatrudnienie, pomoc de mini
mispomoc regionalna, pomoc na badania i rozwój, inne rodzaje pomocy). Formy pomocy publicznej. Nadzór na przyznawaniem pomocy publicznej
(procedura notyfikacyjna: uczestnicy, kompetencje poszczególnych organów Wspólnoty, główne zasady). Praktyka udzielania pomocy publicznej
w Polsce. Podstawowe formy pomocy stosowane przez JST. Zasady konstrukcji programów pomocowych w JST.
5. Organizacja i finansowanie usług społecznych
Znaczenie usług społecznych we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Sektorowy układ organizacji usług społecznych. Ekonomiczne aspekty
ochrony zdrowia jako sługi społecznej. Finansowanie systemów ochrony zdrowia w krajach o gospodarce rynkowej. Zasady funkcjonowania systemu
ochrony zdrowia w Polsce. Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce. Organizacja i źródła finansowania systemu oświaty w Polsce. Analiza algorytmu
podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Zróżnicowanie europejskich systemów finansowania oświaty - studia przypadków. Organizacja
i finansowanie kultury w Polsce. Przygotowanie i konstrukcja projektu kulturalnego.
6. Zarządzanie długiem publicznym
Przyczyny zadłużenia publicznego. Kategorie długu publicznego i metodologia jego liczenia. Przegląd ważniejszych teorii ekonomicznych
dotyczących deficytu budżetowego i długu publicznego. Konsekwencje występowania deficytu długu publicznego w gospodarce. Istota i geneza
zarzadzania długiem publicznym. Funkcje zarzadzania długiem publicznym. Klasyfikacja celów zarzadzania długiem publicznym. Dylematy wyboru
instrumentów dłużnych. Identyfikacja obszarów ryzyka i metody jego ograniczania. Charakterystyka rynku skarbowych papierów wartościowych
(instrumenty, inwestorzy, instytucje). Dług publiczny w Polsce i wybranych krajach (poziom i struktura zadłużenia, granice zadłużania) – próba
analizy porównawczej.
7. Instytucje sektora finansów publicznych
Sektor finansów publicznych w Polsce a zakres generalgovernmentwg ESA-2010. Kryteria zaliczenia do sektora i katalog jednostek sektora finansów
publicznych.Status prawny jednostek sektora finansów publicznych.Państwowe i samorządowe jednostki budżetowe.Samorządowe zakłady
budżetowe.Państwowe fundusze celowe.Instytucje gospodarki budżetowej.Uczelnie publiczne.NFZ i samodzielne publiczne zakłady opieki
zdrowotnej.Państwowe i samorządowe instytucje kultury. Zakład Ubezpieczeń Społecznych. KRUS.Agencje wykonawcze.Pogranicze sektora
finansów publicznych (m.in. fundusze Banku Gospodarstwa Krajowego).Sektor finansów publicznych w Polsce a w innych krajach - analiza
porównawcza.

8. Partnerstwo publiczno-prywatne
Geneza i istota partnerstwa publiczno-prywatnego. Partnerzy projektów PPP. Podział zadań i ryzyka w projektach PPP. Kryteria oceny opłacalności
przedsięwzięć realizowanych w formule PPP. Modele PPP. Finansowanie i zabezpieczanie projektów. Wykorzystanie środków z budżetu Unii
Europejskiej do współfinansowania przedsięwzięć. Unormowania prawne w zakresie PPP w Unii Europejskiej i w Polsce. Rozwój PPP w Europie i na
świecie – specyfika unormowań prawnych, rodzaje i skala przedsięwzięć realizowanych w formule PPP.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwent tej specjalności jest fachowcem znającym dobrze podatki i system podatkowy tak w Polsce, jak i na świecie. Zna konstrukcje najważniejszych
podatków (VAT, PIT, CIT), potrafi praktycznie rozliczać zobowiązania podatkowe, uwzględniając reguły możliwej optymalizacji podatkowej. Rozumie
mechanizm powstawania długu publicznego, jednocześnie zdając sobie sprawę̨ z faktu, iż̇ racjonalizacja systemu finansów publicznych tkwi w reorientacji z
wydatkowania na aktywne zarzadzanie środkami publicznymi. Potrafi przygotować plan dochodów i wydatków w układzie zadaniowym, opracować zadanie
audytowe, zaplanować działania w zakresie kontroli finansowej.
Studenci specjalności Podatki i finanse publiczne mają szansę zdobycia interesującej pracy nie tylko w administracji państwowej i samorządowej, w
aparacieskarbowym (urzędach i izbach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej), ale także komórkach finansowo- księgowych każdej jednostki
gospodarczej, bez względu na przedmiot działalności i formy organizacyjno-prawne, w biurach doradztwa podatkowego i firmach audytorskich. Absolwenci
tej specjalności z uwagi na szeroki zakres wiedzy ekonomicznej, mogą pełnić funkcje kierownicze w różnych dziedzinach działalności gospodarczej (nie tylko
sektorze finansów publicznych), są także bardzo dobrze przygotowani do prowadzenia własnych firm, w tym także biur podatkowo-rachunkowych.

