SYLABUS
Wydział Prawa i Administracji
Kierunek

Poziom kształcenia

Tryb kształcenia

Zarządzanie

Studia pierwszego stopnia

Studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu

Liczba punktów ECTS

Podatki i prawo podatkowe

4

Typ przedmiotu

Rok
studiów/semestr

Obowiązkowy

1a.

Forma zajęć

Liczba godzin

Wykład

37(30+7)

II/letni

Imię i nazwisko:
Andrzej Gomułowicz

1b.

Tytuł/stopień:
Profesor

1c.

Dyscyplina naukowa:
Prawo finansowe

2.

Język wykładowy prowadzonych zajęć:
Język polski

3.

Cele i założenia przedmiotu:

3.1. Cele przedmiotu:
Zasady funkcjonowanie systemu podatkowego; przesłanki ustrojowe, prawne i
gospodarcze budowy systemu podatkowego; doktryny podatkowe- znaczenie
koncepcji dla współczesnych rozwiązań legislacyjnych; funkcje systemu
podatkowego- fiskalna i pozafiskalna; Ordynacja podatkowa - znaczenie i
podstawowe konstrukcje prawne; sądownictwo administracyjne i znaczenie
skargi składane w sprawach podatkowych; podatki państwowe- systematyka i
znaczenie; podatki lokalne - systematyka i znaczenie; międzynarodowe prawo
podatkowe a prawo polskie.

3.2. Założenia przedmiotu:
a) w zakresie wiedzy:
Ukazanie mechanizmów, które kształtują relacje pomiędzy państwem a
podatnikiem; uświadomienie związków, które istnieją pomiędzy
przynależnością do państwa a formą i zakresem obowiązków podatkowych;
wskazanie racji ustrojowych, prawnych i społeczno-gospodarczych, które
wyznaczają granice opodatkowania.
b) w zakresie postaw:
Kształtowanie mentalności podatkowej i moralności podatkowej - ukazanie
postaw, które są poządane w zakresie realizacji obowiązków podatkowych;
wyjaśnienie przesłanek, które kształtują mentalność tkzw. północną i
mentalność tkzw. południową
c) w zakresie umiejętności:
Rozgraniczenie dobra publicznego i dobra prywatnego w sferze obowiązków
podatkowych; posługiwanie się tekstem prawnym i umiejętność odkodowania
zakresu obowiązków podatkowych; posłgiwanie się środkami prawnymi umowy międzynarodowe, konwencje, konstytucja, ordynacja podatkowa - w
celu skutecznej ochrony praw podmiotowych podatnika.
4.

Wymagania wstępne:
-

5.

Metody dydaktyczne:
wykład

6.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
egzamin ustny – 3 pytania otwarte

7.

Treści kształcenia (programowe):
Ustrojowe, gospodarcze i społeczne uwarunkowania budowy systemu
podatkowego. Zasady podatkowe. Uwarunkowania prawodawstwa
podatkowego. Prawo podatkowe materialne; procedura podatkowa.

8.

Wykaz literatury podstawowej:
A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis, wyd.
II, Warszawa 2010

9.

Wykaz literatury uzupełniającej:

10.

Akceptacja kierownika Katedry/Zakładu/Studium:

