STUDIA PODYPLOMOWE
Edycja – październik 2017
Kierunek: PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

1. PREZENTACJA STUDIÓW
Studia Podyplomowe na kierunku PODATKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE pozwalają zaktualizować wiedzę z zakresu
prawa i funkcjonowania systemu podatkowego, w szczególności poszerzyć umiejętności w zakresie
optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa.
Studia są skierowane do osób z wyższym wykształceniem licencjackim lub magisterskim, prowadzących lub
zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zajmujących się świadczeniem usług
doradztwa gospodarczego lub przygotowujących się do egzaminu na doradcę podatkowego.

2. PROGRAM STUDIÓW
1/ System podatkowy: podatki pośrednie, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od
osób prawnych, ordynacja podatkowa, podatki i opłaty lokalne, prawo celne, prawo dewizowe.
2/ Ewidencja podatkowa: zasady prowadzenia ksiąg podatkowych, podatkowa księga przychodów i rozchodów,
pozostałe ewidencje, deklaracje podatkowe.
3/ Optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie: zasady optymalizacji podatkowej, optymalizacja poprzez
wybór formy przedsiębiorstwa, optymalizacja poprzez zakład zagraniczny, strategie podatkowe w bieżącej,
działalności przedsiębiorstwa, pozostałe metody optymalizacji
4/ Procesowe prawo podatkowe: organy podatkowe i kontrola podatkowa, postępowanie administracyjne
przed organami podatkowymi, pisma procesowe w sprawach podatkowych, postępowanie przed Naczelnym
Sądem Administracyjnym.
5/ Prawo karne skarbowe: kontrola skarbowa, organy kontroli skarbowej, wybrane zagadnienia prawa
karno - skarbowego, należności skarbowe.
6/ Programy dedykowane
Dla osób z działów finansowo - księgowych pragnących poszerzyć wiedzę i zdobyć nowe umiejętności
przygotowujemy, odpowiednio do zgłaszanego zapotrzebowania, moduły tematyczne lub programy
zawierające wyselekcjonowane treści w zakresie kierunku studiów odpowiednio do profilu Słuchaczy. Do
Kandydatów kierujemy prośbę o podawanie w kwestionariuszu zgłoszeniowym szczegółowych preferencji
programowych.
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3. REALIZACJA ZAJĘĆ
Zajęcia ze Słuchaczami kierunku prowadzą praktycy dyscypliny, w tym specjaliści z organów skarbowych
i podatkowych, doradcy podatkowi, radcy prawni, biegli rewidenci oraz eksperci w zakresie finansów i prawa
podatkowego.
Zajęcia mają charakter praktyczny. Dominującą formę zajęć stanowią ćwiczenia i warsztaty. Moduły
wymagające wykorzystania narzędzi informatycznych odbywają się w laboratorium komputerowym. W trakcie
zajęć są analizowane zagadnienia, przygotowujące do egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
Studia kończą się przygotowaniem i prezentacją przed Komisją projektów dyplomowych, przygotowanych
pod kierunkiem ekspertów dyscypliny stanowiącej przedmiot studiów.

4. ORGANIZACJA STUDIÓW
Czas trwania studiów: 2 semestry
Program studiów: 60 ECTS
Liczba godzin zajęć: 196
Rozpoczęcie zajęć – październik 2017
14 zjazdów (październik 2017 – czerwiec 2018) co 2 tygodnie
w soboty godz. 9.00 – 16.00
w niedziele godz. 9.00 – 15.00
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych prezentujemy na stronie www.wmsb.edu.pl
w zakładce Oferta dydaktyczna.

Zapraszamy
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