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PODYPLOMOWE STUDIA  
PODATKI W KRAJOWYM  
I MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE  
GOSPODARCZYM

ADRESACI STUDIÓW
• osoby zajmujące się problematyką podatkową i podsiadające doświadczenie  

w zakresie podatków, które chciałyby poszerzać swoją wiedzę i doskonalić swoje 
umiejętności zarówno z perspektywy ekonomicznej, jak i prawnej (m.in. doradcy 
podatkowi, radcowie prawni, adwokaci, sektor biznesu, administracja podatkowa)

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZA
• Interdyscyplinarność prezentowanych zagadnień podatkowych.  
• Nabycie aktualnej wiedzy i poznanie najnowszych trendów w zakresie  

praktycznej problematyki podatkowej.
• Inaugurację i zakończenie studiów uświetni wystąpienie gości specjalnych.
• Budowanie relacji interpersonalnych i wymiana doświadczeń pomiędzy  

słuchaczami i wykładowcami przy lunchach zapewnionych przez organizatorów. 
• Ukończenie studiów przyznaje doradcom podatkowym 24 pkt, a radcom  

prawnym – 20 pkt w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
• Nagroda za najlepszą pracę dyplomową – udział w prestiżowej zagranicznej  

konferencji podatkowej (opłata konferencyjna, przelot i zakwaterowanie).

W PROGRAMIE:

204 godziny
Całkowity koszt: 6800 zł (możliwe raty).  
Zajęcia w sob. 9.00–17.00 i niedz. 9.00–16.30, 
raz lub dwa razy w miesiącu.

Unikatowa formuła studiów, która wzorowana jest na programach podatkowych 
prowadzonych na amerykańskich uczelniach. Program studiów oparty jest na 
modułach z wyselekcjonowanymi, praktycznymi, najbardziej aktualnymi zagad-
nieniami problemowymi. Prezentowana problematyka podatkowa ma charakter 
interdyscyplinarny – zarówno ekonomiczny, jak i prawny. Dokonuje się prze-
krojowej analizy zagadnień podatkowych z punktu widzenia prawa krajowego, 
unijnego i międzynarodowego. Zajęcia wykładowe oparte na praktycznej anali-
zie problemów, połączone z konwersatorium dyskusyjnym prowadzone są przez 
unikatowy skład ponad 50 wykładowców (naukowcy SGH, sędziowie NSA, kadra 
kierownicza MF, doświadczeni doradcy podatkowi będący partnerami wielkich 
firm doradztwa podatkowego).

Unikatowy program, który po raz pierwszy przedstawia problematykę podat-
kową tak przekrojowo i interdyscyplinarnie. Wychodzi naprzeciw potrzebom 
osób, które chcą poszerzać wiedzę praktyczną o aktualne trendy i najistotniej-
sze problemy, wzbudzające liczne kontrowersje. Program ma być platformą 
intelektualną dla środowisk praktyków, którzy oczekują wysokiego poziomu 
merytorycznego prezentowanych zagadnień, ale również możliwości wymiany 
poglądów. Praktyczny wymiar studiów zapewnia grono wyjątkowych wykła-
dowców i wyselekcjonowana problematyka.
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REKOMENDACJA

• Aspekty podatkowe przekształceń, fuzji  
i połączeń – w ujęciu krajowym  
i międzynarodowym

• Ceny transferowe
• Opodatkowanie instrumentów finanso-

wych (hybrydowych) wykorzystywanych  
w obrocie transgranicznym

• Międzynarodowe planowanie podatkowe
• Zarządzanie ryzykiem podatkowym  

w ujęciu krajowym i międzynarodowym
• Ekonomiczne aspekty podatkowe
• VAT – aktualna analiza w świetle  

orzecznictwa NSA i TSUE
• Analityka podatkowa
• Kontrola podatkowa – aktualne zagadnienia
• Unikanie opodatkowania
• Opinie zabezpieczające – aspekty  

praktyczne
• Rynki kapitałowe – wybrane aspekty  

podatkowe (m.in. opodatkowanie  
technologii blockchain)

• MDR
• Unijne i międzynarodowe prawo 

podatkowe
• Opodatkowanie krajowych  

i międzynarodowych grup kapitałowych
• Rachunkowość podatkowa – aspekty  

krajowe na tle regulacji międzynarodowych
• Podatki dochodowe – aktualna analiza 

krajowego orzecznictwa

STUDIA REALIZOWANE PRZEZ INSTYTUT PRAWA, KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNE

WIĘCEJ NA:

 
STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY  
Z CZŁONKAMI KLUBU PARTNERÓW SGH:

PATRONAT HONOROWY:


