Jak będzie wyglądało zaliczenie:
ZALICZENIE:
Zaliczenie składa się z dwóch etapów:
Etap. 1 Test. Udostępniony od dnia 25.10.2021 na naszej platformie w module EGZAMIN.
Pierwsze podejście będzie się kwalifikowało do zaliczenia, po zakończeniu testu wyniki
automatycznie system wyśle do działu obsługi na maila.
Czas trwania 30 minut, 20 pytań zamkniętych.
Pytania jednokrotnego wyboru.
Test będzie można otworzyć w dowolnym momencie między 25.10.2021 a 31.10.2021 roku.
Jeśli nie ukończysz testu dostaniemy wynik tylko z tej części która zostanie zaliczona, zatem
jeśli coś Cię rozproszy i wykonasz tylko 10 pytań w ciągu 30 minut to otrzymamy tylko
punktację za te 10 pytań. Zatem proszę o przemyślane pierwsze podejścia. Nie ma
możliwości poprawienia.
ETAP 2. Warsztat. W module EGZAMIN od 25.10.2021 pojawią się dane podatnika i faktury
do zaksięgowania. Zadaniem każdego uczestnika będzie prawidłowe ewidencjonowanie
zdarzeń gospodarczych, a następnie przesłanie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
za dane okresy wraz z podsumowaniem oraz obliczenie zaliczki na podatek dochodowy wyniki przesyłamy do 31.10.2021 roku do północy na adres:
wyniki@ewelinaduleba.pl - w tytule maila trzeba wpisać słowo: “wyniki” + adres do wysyłki
certyfikatu (każdy musi podać swój adres na który będziemy wysyłać certyfikaty).
ZAKOŃCZENIE:
25.10.2021 Podsumowanie i zakończenie - live godz. 10.00 na FB + po livie zapis materiału
z transmisji na żywo w module: Zakończenie.

UWAGA:
Każda operacja gospodarcza poprawnie zaksięgowana to 1pkt, poprawnie podana zaliczka
na podatek dochodowy to 20 punktów.
W celu otrzymania certyfikatu uczestnik musi przesłać Podsumowanie zapisów w
księdze, podatkową księgę przychodów i rozchodów za wskazane okresy oraz
wskazać prawidłowe zaliczki na podatek również za wskazane okresy.
Egzamin zaliczony jeżeli każdy uczestnik zaliczy test (minimum 30% prawidłowych
odpowiedzi) + wysłanie prawidłowych księgowań i podanych zaliczek za wskazane
okres w wyznaczonych terminach.

Pytania najczęściej się pojawiające:
1. Czy jest możliwość poprawy?
Nie ma takiej możliwości, podejście jest jedno, jednak czas na zdecydowanie o
przystąpieniu do egzaminu jest dostosowany do każdego użytkownika. Do testu można
podejść w dowolnym momencie w okresie od 25.10.2021 od godz.8.00 do 31.10.2021 do
północy. Proszę nie czekać na ostatnią chwilę.
2. Czy test jest wielokrotnego wyboru?
Nie, test jest jednokrotnego wyboru.
3. Czy są punkty ujemne za błędne odpowiedzi w teście lub błędne księgowania?
Nie, nie ma punktów ujemnych.
4. Certyfikat przesyłany jest w formie papierowej?
Tak, dlatego każdy uczestnik musi podać dane do przesłania certyfikatu na maila przy
podaniu wyników, niezależnie od tego czy ostatecznie zaliczył egzaminy. Procedura taka
skraca czas komunikacji z uczestnikami w przypadku zdania egzaminów.
5. Czy zaliczenie mogę przesłać w wersji papierowej (zdjęcia wydrukowanej z
gofinu PKPIR z zaksięgowanymi operacjami) lub excel lub też dowolnym
programie księgowym?
Tak, jest taka możliwość pod warunkiem, że podatkowa księga przychodów i rozchodów
będzie spełniała wymogi Rozporządzenia MF w sprawie prowadzenia PKPiR.
6. Jak długo czekam na wyniki?
Prawidłowa PKPiR wraz z podsumowaniem i zaliczkami na PIT będzie opublikowana
01.11.2021 w module ROZWIĄZANIA, informacja o zaliczeniu bądź braku zaliczenia
zostanie przesłana w ciągu 25 dni od zakończenia, tj. do 25.11.2021 do godz. 20.00.
Informację uczestnicy otrzymają na maila z którego wysłali wyniki.

