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Jednostka oferująca przedmiot Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
Cel modułu Zapoznanie studenta z podstawową terminologią z zakresu

prawa gospodarczego, żywnościowego i podatkowego oraz
wymaganiami prawnymi obowiązującymi w obrocie żywnością na
rynku krajowym i unijnym; wykształcenie umiejętności
poszukiwania i posługiwania się aktami prawa normującymi
działalność gospodarczą i obrót żywnością na Wspólnotowym
rynku; zapoznanie z obowiązkami i prawami podatnika;
zaprezentowanie obowiązującego w Polsce systemu
podatkowego w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz
obciążeń publiczno-prawnych, w tym podatkowych gospodarstw
rodzinnych; przedstawienie wzajemnych relacji między prawem
bilansowym i podatkowym oraz wynikających z tego porównania
różnic w ujmowaniu kosztów i przychodów. Wykształcenie
umiejętności sporządzania wybranych deklaracji podatkowych.

Treści modułu kształcenia –
zwarty opis ok. 100 słów.

Treści modułu obejmują podstawową terminologię z zakresu
prawa gospodarczego i żywnościowego oraz wymagania prawne
dotyczące obrotu żywnością na rynku krajowym i
Wspólnotowym; problematykę podatków, w tym istotę
gromadzenia oraz wydatkowania środków pieniężnych w
państwie, powiązania systemu finansowego przedsiębiorstw i
rodzinnych gospodarstw rolnych oraz gospodarstw
konsumenckich z systemem podatkowym Państwa.
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podatków, prawa gospodarczego i żywnościowego.
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Wyd. Prawnicze LexisNexis. Warszawa 2011.
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Planowane formy/działania/
metody dydaktyczne

wykład, dyskusja, pogadanka, praca z książką, wykonanie
projektu, case study.




