
Wrocław, 14 marca 2020 roku 

 

Szczegółowy program ćwiczeń z przedmiotu „Prawo podatkowe” 

dla gr. 1 IV roku niestacjonarnych studiów prawa 

w semestrze letnim 2019-2020 

Prowadzący: 

mgr Mateusz Lewandowski 

Katedra Prawa Finansowego 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego 

 

Warunki zaliczenia przedmiotu: 

1. Obecność na zajęciach 

W przypadku zajęć odbywających się zdalnie obecność sprawdzana jest za pomocą pytań 

kontrolnych wskazanych na końcu skryptu z danych zajęć. Odpowiedzi na pytania kontrolne 

studenci mają obowiązek przesłać w formie mailowej.  

Dopuszczalna jest tylko jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Każdą kolejną nieobecność 
należy odrobić bez zbędnej zwłoki na konsultacjach, które odbędą się po przywróceniu 

regularnego trybu zajęć na Wydziale. Zaliczenie nieobecności odbywa się poprzez odpowiedź 

ustną z zakresu omawianego na ćwiczeniach, podczas których student nie był obecny. 

Na jednych konsultacjach dopuszczalne jest zaliczanie tylko pojedynczych nieobecności. 

Zgodnie z zarządzeniem nr 18/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie monitorowania obecności 
na zajęciach na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii UWr prowadzący zajęcia jest 

zobowiązany do monitorowania (kontroli) obecności studentów na zajęciach (ćwiczeniach, 
warsztatach, laboratoriach, konwersatoriach) oraz prowadzenia list obecności na zajęciach,  

w szczególności na studiach stacjonarnych. 

W przypadku trzech kolejno występujących po sobie nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

prowadzący zajęcia zobowiązany jest najpóźniej w terminie 5 dni od wystąpienia trzeciej 
nieobecności, dostarczyć do dziekanatu w formie pisemnej listę tych osób wraz z numerami 
albumu, z wyjątkiem studentów, którzy uzyskali zgodę na eksternistyczne zaliczanie 

niektórych zajęć, zgodnie z Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim. Po 

uzyskaniu informacji Dziekan może skreślić studenta z listy studentów. 

2. Pozytywna ocena (3,0 - 5,0) z kolokwium  

Termin przeprowadzenia kolokwium zostanie ustalony i zakomunikowany po przywróceniu 

regularnego trybu zajęć na Wydziale. 

Kolokwium przyjmie formę testu jednokrotnego wyboru (spośród czterech możliwych 

odpowiedzi). 

3. Aktywność na zajęciach  

Istnieje możliwość podwyższenia oceny wynikającej z kolokwium o 0,5 – 1,0 stopnia pod 
warunkiem uzyskania oceny pozytywnej z kolokwium. Pod uwagę będzie brana aktywność 

uczestników zajęć podczas odbytych już ćwiczeń. 

 



Harmonogram zajęć: 

W nawiasie wskazane zostały strony zalecanego podręcznika, które odnoszą się do 

podejmowanych w czasie ćwiczeń zagadnień. 

28 lutego 2020 roku 

Zajęcia organizacyjne, pojęcie podatku 

- definicja podatku (str. 19) 
- zakres konstrukcji prawnej podatku (str. 25) 

- problem granic opodatkowania (str. 32) 
- pojęcie prawa podatkowego (str. 33) 

 

6 marca 2020 roku 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

- przedmiot opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych (str. 381) 
- podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych (str. 385) 
- stawka podatku w podatku od czynności cywilnoprawnych (str. 385) 

- obowiązek podatkowy (str. 387) 
- zwolnienia w podatku od czynności cywilnoprawnych (str. 388) 

- zapłata, pobór i zwrot podatku (str. 390) 

 

13 marca 2020 roku (zajęcia prowadzone zdalnie) 

Podatek od spadków i darowizn 

- przedmiot opodatkowania w podatku od spadków i darowizn (str. 391 - 400) 
- podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn (str. 391 - 400) 

- stawka podatku w podatku od spadków i darowizn (str. 391 - 400) 
- obowiązek podatkowy (str. 391 - 400) 
- zwolnienia w podatku od spadków i darowizn (str. 391 - 400) 

- zapłata, pobór i zwrot podatku (str. 391 - 400) 

 

20 marca 2020 roku (zajęcia prowadzone zdalnie) 

Podatek dochodowy od osób fizycznych 

- charakter prawny podatku dochodowego od osób fizycznych (str. 211) 

- zakres podmiotowy opodatkowania (str. 212) 
- zakres przedmiotowy opodtkowania (str. 215) 
- źródła przychodów (str. 217) 

- przychód (str. 219) 
- koszty uzyskania przychodów (str. 220) 

- podstawa obliczenia podatku (str. 224) 
- obliczanie podatku (str. 226) 
- pobór podatku (str. 227) 

- uproszczone formy opodatkowania (str. 228) 
- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (str. 230) 

- karta podatkowa (str. 236) 
- ryczałt od przychodów osób duchownych (str. 240) 
 

27 marca 2020 (zajęcia prowadzone zdalnie) 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

- charakter prawny podatku dochodowego od osób prawnych (str. 245) 
- podmiot podatku w podateku dochodowym od osób prawnych (str. 246) 

- zwolnienia podmiotowe (str. 249) 
- przedmiot opodatkowania (str. 250) 



- podstawa opodatkowania (str. 255) 
- stawki podatkowe (str. 256) 

- pobór podatku (str. 257) 

 

3 kwietnia 2020 (zajęcia prowadzone zdalnie) 

Podatek od towarów i usług 

- charakter prawny podatku od towarów i usług (str. 263) 

- podmiot podatku od towarów i usług (str. 267) 
- przedmiot podatku od towarów i usług (str. 270) 
- wyłączenia ustawowe w podatku od towarów i usług (str. 272) 

- dostawa towarów (str. 274) 
- świadczenie usług (str. 275) 

- eksport towarów (str. 276) 
- import towarów (str. 276) 
- wewnątrzwspólnotowe nabycie i dostawa towarów (str. 277) 

- zwolnienia przedmiotowe w podatku od towarów i usług (str. 278) 
- podstawa opodatkowania w podatku od towarów i usług (str. 279) 

- powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług (str. 283) 
- obowiązki podatnika (str. 285) 

 

Literatura (podręczniki): 

Literatura zalecana: 

Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami, P. Borszowski (red.), Warszawa 2018. 

Literatura uzupełniająca: 

1. Prawo podatkowe, R. Mastalski, Warszawa, 2018, 

2. Prawo podatkowe, R. Smoleń, W. Wójtowicz (red.), Warszawa, 2019. 

 

Źródła prawa: 

1. Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U.  
z 2019 roku, poz. 1519 z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn (t.j.: Dz.U. z 2019 

roku, poz. 1813). 
3. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.  

z 2019 roku, poz. 1387 z późn. zm.) 
4. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U.  

z 2019 roku, poz. 865 z późn. zm.) 
5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 roku, 

poz. 106 z późn. zm.) 

 

Zakres kolokwium: 

1. Zagadnienia poruszane podczas zajęć. 

2. Treść podręcznika w zakresie wskazanych stron. 
3. Treść wskazanych podczas ćwiczeń i w podręczniku aktów prawnych w zakresie, w którym 

zostały one omówione i opisane. 


