
 
M A Ł O P O LS K A  W Y Ż S Z A  S Z K O Ł A  E K O N O M I CZ N A  W  T A R N O W I E  

KARTA PROGRAMOWA 
 

Moduł kształcenia Formy ewidencji podatkowej 
Nazwa modułu kształcenia w języku angielskim Forms of Tax Accounting  
Kierunek studiów Finanse i rachunkowośd 
Profil kształcenia  praktyczny 
Forma kształcenia  studia stacjonarne 

Poziom przedmiotu 
(podstawowy/specjalnościowy/ 
ogólnouczelniany)  

podstawowy kształtujący umiejętności 
praktyczne 

Status przedmiotu (obowiązkowy/do wyboru) obowiązkowy 
Poziom modułu kształcenia I stopieo  

Język wykładowy  polski 

Semestr realizacji modułu III 

Liczba punktów ECTS 2 

Liczba godzin Forma modułu: wykład Forma modułu: dwiczenia 

- 35 

Jednostka realizująca moduł  Katedra Finansów i Rachunkowości 

Moduły poprzedzające  Podstawy rachunkowości, Ekonomia 

 

Syntetyczna charakterystyka modułu 
Moduł stanowi analizę dostępnych form ewidencji działalności gospodarczej oraz towarzyszących im obowiązków 
podatkowych w jednostkach prowadzących działalnośd na niewielką skalę. Problematyka zajęd dotyczy ewidencji 
wymaganej przez prawo podatkowe prowadzonej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w sytuacji braku obowiązku 
prowadzenia przez nie pełnej rachunkowości.  

 

Cele modułu 
Zapoznanie studentów z zasadami prowadzenia ewidencji podatkowej, okresowego rozliczenia podatkowego oraz 
dostarczenie wiedzy z zakresu wyboru optymalnej formy opodatkowania podatkiem od osób fizycznych.  

 

Opis efektów uczenia się modułu   
Symbol 

efektu dla 
modułu  

Osiągnięte efekty uczenia się Odniesienie do efektów uczenia się 
dla kierunku 

 Wiedza: 

W_01 
 

Student zna dostępne formy opodatkowania 
działalności gospodarczej, towarzyszące im 
obowiązki podatkowe oraz zna zasady 
optymalizacji obciążeo podatkowych 

FiR_W11 ++ 
FiR_W12+ 

 Umiejętności: 

U_01 
 
 
 
 
 
U_02 

Student potrafi zarejestrowad działalnośd 
gospodarczą i ewidencjonowad zdarzenia 
gospodarcze w systemach ewidencji 
podatkowej przedsiębiorstwa, dokonuje 
bieżących i okresowych rozliczeo podatkowych 
 
Potrafi ocenid sytuację prawną podatnika i 
dokonad wyboru najkorzystniejszego wariantu 
podatkowego 

FiR_U09++ 
FiR_U10++ 
FiR_U11+ 

 

 Kompetencje społeczne: 



K_01 
 
 
 

Student rozumie koniecznośd regularnego 
monitorowania zmian prawa podatkowego 
oraz sytuacji prawno – ekonomicznej firmy w 
celu rzetelnego rozliczenia się z fiskusem oraz 
minimalizacji obciążeo podatkowych w zgodzie 
z literą prawa 

FiR_K01 ++ 
FiR_K05+ 
FiR_K07+ 

 



Kryteria oceny efektów uczenia się oraz metody ich weryfikacji  
Symbol 
efektu  

(1) 

na ocenę 

2 
na ocenę 

3 
na ocenę 

4 
na ocenę 

5 
na ocenę 

6 
Metody weryfikacji 

efektów  
(2) 

W_01 Nie zna  głównych 
cech dostępnych 

form 
opodatkowania 

działalności 
gospodarczej. Nie 

zna zasad 
optymalizacji 

obciążeo 
podatkowych 

Zna ważniejsze 
cechy dostępnych 

form 
opodatkowania 

działalności 
gospodarczej. Nie 

zna zasad 
optymalizacji 

obciążeo 
podatkowych 

Dobrze 
charakteryzuje 

dostępne formy 
opodatkowania 

działalności 
gospodarczej. Zna 

zasady 
optymalizacji 

obciążeo 
podatkowych 

Obszernie 
charakteryzuje 

dostępne formy 
opodatkowania 

działalności 
gospodarczej. Zna 

zasady 
optymalizacji 

obciążeo 
podatkowych 

Obszernie i 
bezbłędnie 

charakteryzuje 
dostępne formy 
opodatkowania 

działalności 
gospodarczej, 

wiedza w istotny 
sposób wkracza w 

szczegółowe 
unormowania 

wykraczające poza 
plan zajęd. Zna 

zasady 
optymalizacji 

obciążeo 
podatkowych 

K, CS 

U_01 Nie potrafi 
zarejestrowad 

działalności 
gospodarczej oraz 
ewidencjonowad 

zdarzeo 
gospodarczych w 

systemach 
ewidencji 

podatkowej, nie 
potrafi dokonad 

bieżących i 
okresowych 

rozliczeo 
podatkowych  

Potrafi prawidłowo 
wypełnid 

ważniejsze 
elementy  
procedury 
rejestracji 

działalności 
gospodarczej. 

Potrafi 
ewidencjonowad  

wybrane zdarzenia 
gospodarcze w 

systemach 
ewidencji 

podatkowej 
przedsiębiorstwa, 

dokonuje bieżących 
i okresowych 

rozliczeo 
podatkowych 

popełniając przy 
tym istotne błędy 

 

Potrafi prawidłowo 
wypełnid większośd 
procedur rejestracji 

działalności 
gospodarczej. 

Potrafi rejestrowad 
zdarzenia 

gospodarcze w 
systemach 
ewidencji 

podatkowej 
przedsiębiorstwa, 

dokonuje bieżących 
i okresowych 

rozliczeo 
podatkowych 

popełniając przy 
tym nieliczne błędy 

 

Potrafi prawidłowo 
wypełnid wszystkie 

warunki 
standardowej 

procedury 
rejestracji 

działalności 
gospodarczej. 

Potrafi rejestrowad 
typowe zdarzenia 

gospodarcze w 
systemach 
ewidencji 

podatkowej 
przedsiębiorstwa, 

dokonuje bieżących 
i okresowych 

rozliczeo 
podatkowych 

 

Potrafi prawidłowo 
wypełnid procedury 

rejestracji 
działalności 

gospodarczej 
wkraczające w 
szczegółowe 
wymagania 

prawne. Potrafi 
sprawnie 

rejestrowad 
zdarzenia 

gospodarcze w 
systemach 
ewidencji 

podatkowej 
przedsiębiorstwa, 

dokonuje bieżących 
i okresowych 

rozliczeo 
podatkowych. 

Wykazuje 
znajomośd 
szczegółów 

wykraczającą poza 
plan zajęd 

K, CS, PR 

U_02 Nie potrafi dokonad 
analizy  sytuacji 

prawnej podatnika 
i tym samym nie 
potrafi dokonad 

wyboru 
najkorzystniejszego 

wariantu 
podatkowego   

Potrafi pobieżnie 
ocenid sytuację 

prawną podatnika i 
z pomocą 

prowadzącego 
dokonad wyboru 

najkorzystniejszego 
wariantu 

podatkowego  

Potrafi poprawnie 
ocenid sytuację 

prawną podatnika 
popełniając 

nieliczne błędy, a 
następnie dokonad 

wyboru 
najkorzystniejszego 

wariantu 
podatkowego  

Potrafi prawidł0wo 
ocenid sytuację 

prawną podatnika i 
dokonad wyboru 

najkorzystniejszego 
wariantu 

podatkowego   

Potrafi ocenid 
sytuację prawną 

podatnika i 
dokonad wyboru 

najkorzystniejszego 
wariantu 

podatkowego. 
Uwzględnienia i 

uzasadnia  
dodatkowe czynniki 

decyzyjne    

K, CS, PR 

K_01 Student nie 
rozumie 

konieczności 
regularnego 

monitorowania 
zmian prawa 

podatkowego oraz 
sytuacji prawno – 

ekonomicznej firmy 
w celu rzetelnego 

rozliczenia się z 
fiskusem oraz 
minimalizacji 

obciążeo 
podatkowych w 
zgodzie z literą 

prawa 

Student w 
niewielkim stopniu 

rozumie 
koniecznośd 
regularnego 

monitorowania 
zmian prawa 

podatkowego oraz 
sytuacji prawno – 

ekonomicznej firmy 
w celu rzetelnego 

rozliczenia się z 
fiskusem oraz 
minimalizacji 

obciążeo 
podatkowych w 
zgodzie z literą 

prawa 

Student wykazuje 
umiarkowane 
zrozumienie 
konieczności 
regularnego 

monitorowania 
zmian prawa 

podatkowego oraz 
sytuacji prawno – 

ekonomicznej firmy 
w celu rzetelnego 

rozliczenia się z 
fiskusem oraz 
minimalizacji 

obciążeo 
podatkowych w 
zgodzie z literą 

prawa 

Student wykazuje 
duże zrozumienie 

konieczności 
regularnego 

monitorowania 
zmian prawa 

podatkowego oraz 
sytuacji prawno – 

ekonomicznej firmy 
w celu rzetelnego 

rozliczenia się z 
fiskusem oraz 
minimalizacji 

obciążeo 
podatkowych w 
zgodzie z literą 

prawa 

Student w pełni 
rozumie 

koniecznośd 
regularnego 

monitorowania 
zmian prawa 

podatkowego oraz 
sytuacji prawno – 

ekonomicznej firmy 
w celu rzetelnego 

rozliczenia się z 
fiskusem oraz 
minimalizacji 

obciążeo 
podatkowych w 
zgodzie z literą 

prawa 

CS, PR 

 



(1) wpisad symbol efektu uczenia się 
(2) wpisad np.: EU – egzamin ustny; EP – egzamin pisemny; T – test; P – prezentacja; PR – projekt; ES – esej; RE – 

referat, K – kolokwium, CS – Case Study itp.  
 

Treści kształcenia modułu     
Forma modułu: wykład Forma modułu: dwiczenia 
 1. Wymagania formalno – prawne rejestracji działalności 

gospodarczej osób fizycznych, podstawowe wymagania 
związane z rejestracją spółek prawa handlowego,  

2. Przedmiotowy i podmiotowy zakres ubezpieczeo 
społecznych i zdrowotnych,  

3. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w formie 
karty podatkowej oraz wymagania związane z okresowym 
rozliczeniem podatkowym.  

4.  Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w formie 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ewidencja 
przychodu oraz wymagania związane z okresowym 
rozliczeniem podatkowym. 

5. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej w formie 
tzw. zasad ogólnych – podatek płacony według skali 
podatkowej oraz liniowo. 

6. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i 
rozchodów oraz wymagania związane z okresowym 
rozliczeniem podatkowym. 

7. Ewidencja VAT w tym ewidencja zakupu towarów i 
materiałów.    

8. Ewidencja wyposażenia i środków trwałych.  

 

Literatura podstawowa 1. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. z 2019 poz. 43.  

2. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2018 poz. 1509 z 
późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi 
przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017, poz. 728 z późniejszymi zmianami).  

 

Literatura uzupełniająca  1. Beger T., Liss P., Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki 
kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2014. 

 

Metody dydaktyczne 
Zajęcia o charakterze praktycznym, wspomagane prezentacjami multimedialnymi, prace w grupach, Case Study, dyskusje, 
wspólne rozwiązywanie przypadków sytuacyjnych. 

 

Nakład czasu pracy studenta w przeliczeniu na godziny i punkty ECTS  
Elementy składające się na pracę studenta Ilośd godzin Ilośd punktów ECTS 

Udział w wykładach    

Udział w dwiczeniach  35 

Samodzielne studiowanie tematyki wykładów   

Samodzielne przygotowanie się do dwiczeo  5 

Przygotowanie się do egzaminu  

Przygotowanie się do zaliczenia  5 

Przygotowanie eseju   

Przygotowanie prezentacji  5 

Przygotowanie referatu   

Przygotowanie projektu  



Inne (wymienid jakie): Case Study 5 

Suma 55 2 

 
 
 


