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WSTĘP

Szeroki wachlarz działań kontrolnych, 
prowadzonych w ramach kontroli 

zinstytucjonalizowanej oraz 
wewnętrznej wymaga poznania,  obok 
norm prawnych,  także  mechanizmów 

, instrumentarium oraz procedur. 
Uwiarygodnienie danych finansowych 

poprzez wydanie opinii audytora,  
potwierdzającej rzetelność tych 
danych,  zgodność z normami 

zawodowymi,  ich jasność,  rzetelność, 
a także potwierdzenie służb fiskalnych 
o prawidłowym naliczeniu podatków 

bezpośrednich i pośrednich,  to cel jaki 
przyświeca działaniom kontrolnym. 



GŁÓWNE CELE AUDYTU 
PODATKOWEGO

� przeprowadzenie diagnozy 
rozliczeń podatkowych, 
prawidłowości stosowanych 
zasad rozliczeń z budżetem 
państwa, budżetami jednostek 
samorządu terytorialnego, a 
także dostarczanie informacji o 
ewentualnych błędach 

� wskazanie nieprawidłowości lub 
operacji charakteryzujących się 
ryzykiem podatkowym 



GŁÓWNE CELE AUDYTU 
PODATKOWEGO

� określenie zakresu i skutków 
ewentualnych korekt 

� wskazanie sytuacji nie stanowiących 
jednoznacznego naruszenia przepisów 
prawa podatkowego, ale które ze 
względu na niejednolitość interpretacji 
mogą budzić wątpliwości ewentualnych 
kontroli podatkowych lub skarbowych, a 
także wskazanie rozwiązań 
pozwalających na wyeliminowanie 
nieprawidłowości 



NADRZĘDNA WARTOŚĆ

W każdym przypadku nadrzędną 
wartością jest niezależność i etyka 
zawodowa. Dlatego w procedurach 
audytu uwzględnia się obok norm 

powszechnie akceptowanych, 
opisanych w Międzynarodowych  

Standardach  Rewizji Finansowej i  
Międzynarodowym Kodeksie Etyki,  

także normy Kodeksu 
zawodowego etyki w 

rachunkowości.



PROFIL ABSOLWENTA
� Założono, że obowiązujący program  przedmiotów 

specjalnościowych oraz przedmiotów  do wyboru, 
przygotuje Słuchacza do zadań związanych z 
kontrolą podatkową i skarbową, audytem 
wewnętrznym  oraz badaniem sprawozdań 
finansowych zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Rewizji Finansowej. 

� Rynek pracy oczekuję nie tylko  na pracowników 
Urzędów Skarbowych, Urzędów Kontroli Skarbowej 
czy też Najwyższej Izby Kontroli. Korporacje 
zawodowe Biegłych Rewidentów, Audytorów, 
Księgowych – komercyjnie świadczących usługi w 
zakresie uproszczonej i pełnej ewidencji,  to tylko 
jedne z wielu  możliwości pozyskania atrakcyjnego 
zawodu. Naturalnie, pod warunkiem opanowania  
wiedzy ze wspomnianego zakresu.



PRZEDMIOTY NA SPECJALNOŚCI

� OBOWIĄZKOWE
� Międzynarodowe standardy rewizji finansowej 

(w/ćw)
� Kontrola skarbowa (w/ćw)
� Audyt finansowy (w/ćw)
� Planowanie obciążeń finansowych (w/ćw)

� DO WYBORU
� Fałszowanie sprawozdań finansowych (w)
� Badanie zagrożenia upadłością (w)
� Audyt funduszy unijnych (w)
� Audyt zamówień publicznych (w)
� Ceny transferowe i ryzyko podatkowe (w)
� Międzynarodowe Standardy Audytu 

Wewnętrznego (w)
� Psychologia ekonomiczna w audycie (w),
� Doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe (w)



KADRA

Współpraca kadry dydaktycznej z 
praktyką gospodarczą, w tym z 

Urzędami Skarbowymi, Izbą 
Skarbową, Krajową Izbą Biegłych 
Rewidentów, Stowarzyszeniem 

Księgowych w Polsce, jest 
gwarancją, że teoria będzie na 
każdym kroku weryfikowana 
przez praktykę gospodarczą 



Wybór specjalności „Audyt finansowy i 
podatkowy”, po pomyślnym zakończeniu 
edukacji, daje możliwość ubiegania się o 

uprawnienia biegłego rewidenta. Po 
pomyślnym zakończeniu studiów 

magisterskich staranie się o uzyskanie 
międzynarodowego dyplomu ACCA.. 
Niezależnie biura rachunkowe, firmy 
doradcze, biura maklerskie, wszelkie 

podmioty gospodarujące i oczekujące na 
specjalistów z audytu finansowego i 

podatkowego to potencjalni pracodawcy 
oczekujący na fachowców z tej dziedziny.
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