Nazwa:
Rodzaj:

Doradca Podatkowy
Studia Podyplomowe – realizowane we współpracy i pod
patronatem Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz
Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców
Podatkowych

Charakterystyka:

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom aktualnej wiedzy z
zakresu funkcjonowania systemu podatkowego w Polsce, oraz
przygotowanie do egzaminu państwowego na doradcę
podatkowego. W ramach programu są omawiane również
zagadnienia wymagane na egzaminie.

Uczestnicy:

Format studiów został opracowany na potrzeby osób
zamierzających zdawać egzamin na doradcę podatkowego lub
osób, które pragną usystematyzować lub poszerzyć wiedzę o
systemie podatkowym w Polsce.
Informujemy ,że zgodnie z zasadami stałego podnoszenia
kwalifikacji doradcy podatkowego ( Rozdział VI a Zasad
Etyki Doradców Podatkowych dodanym uchwałą nr 750/2010
Krajowej rady Doradców Podatkowych z dnia 8 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego
Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia
2006 r w sprawie zasad etyki doradców podatkowych ze zm.)
ukończenie
Podyplomowych
Studiów Podatkowych
przyznaje 32 punkty w ramach podnoszenia swoich
kwalifikacji – co jest równoznaczne ze spełnieniem
wymogu uzyskania minimum 32 punktów w okresie
następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w
jednym roku doradca jest obowiązany uzyskać minimum 25%
dwuletniego limitu. Więcej informacji na stronie internetowej
Krajowej
Izbie
Doradców
Podatkowych
:
//www.krdp.pl/aktualnosciall.php/4/1054

Warunki przyjęcia:
Czas trwania:

Uzyskany tytuł magistra
205 godz. ( 2 semestry)

Czas i miejsce zajęć:
Zajęcia:

Sobota niedziela (co dwa tygodnie) w godz. 8.15 – 17.00
Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń,
warsztatów. Warunki zaliczenia studiów to: uczestnictwo w
zajęciach, uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów
oraz zaliczenie testu końcowego

Czas rozpoczęcia:

10 maja 2014r.

Wielkość grupy:

20-25 osób

Cena:

2300 zł za I semestr
2500 zł za II semestr
+ 100 zł opłata rekrutacyjna

Kierownik studiów:

dr Ewa Czarnecka-Wójcik; e-mail: ewojcik@swsz.katowice.pl
dr Teresa Pol-Błachut ; e-mail: : polblachut@o2.pl

Przedmiot
Formy organizacyjno –prawne prowadzenia działalności gospodarczej

Ilość
godzin
6

Ustawa o finansach publicznych
Źródła i wykładnia prawa i materialne prawo podatkowe
Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe
Podatki pośrednie
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ordynacja podatkowa i postępowanie administracyjne oraz sądowoadministracyjne
Podatki i opłaty lokalne – spadki, darowizny i opłaty skarbowe
Prawo celne
Prawo dewizowe z elementami prawa bankowego
Analiza podatkowa
Karne prawo skarbowe
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Rachunkowość i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych oraz ewidencja
podatkowa
Przepisy o doradztwie podatkowym. Etyka zawodowa.
Kontrola skarbowa i administracja podatkowa
Prawo upadłościowe
Egzamin testowy
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