
06.12.2022 TEST WIEDZY cz. 1

1 07.12.2022 Wstęp - zacznij tutaj

2 07.12.2022 Dla kogo ryczałt - kto może skorzystać z tej formy opodatkowania

3 07.12.2022 Stawki ryczałtu - analiza na przykładach

4 08.12.2022 Wyłączenia z ryczałtu - kto nie skorzysta

5 08.12.2022 Jak dokonać zgłoszenia wyboru tej formy opodatkowania

6 08.12.2022 Ryzgnacja z ryczałtu - jak dokonać formalnie, jak się pzrygotować

7 09.12.2022 Utrata prawa do ryczałtu - analiza przypadków

8 09.12.2022 Jak ustalić składkę zdrowotną przy ryczałcie

9 09.12.2022 Przekroczenie limitu przychodów a dopłata składki zdrowotnej - rozliczenie

10 09.12.2022 Obowiązki na koniec miesiąca

11 09.12.2022 Obowiązki na koniec roku

12 09.12.2022 Odliczenia i ulgi przy ryczałcie

13 10.12.2022 Zeznanie roczne przy ryczałcie - wszystko co musisz wiedzieć

14 10.12.2022 Jak i gdzie wpłacać ryczałt

15 10.12.2022 Podstawa opodatkowania w ryczałcie

16 10.12.2022 Ryczałt a koszty - dlaczego warto gromadzić dokumentację

17 10.12.2022 Jakie ewidencje są obowiązkowe w ryczałcie

18 10.12.2022 Ryczałt to nie to samo co VAT - kiedy ryczałtowiec musi rejestrować się do VAT

19 11.12.2022 Czy na ryczałcie można zatrudniać pracowników

20 11.12.2022 Dofinansowanie z PUP u ryczałtowca na rozpoczęcie działalności gospodarczej

21 11.12.2022 Skutki zawieszenia działalności opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

22 11.12.2022 Strata w ryczałcie - zasady rozliczania

23 12.12.2022 JDG opodatkowana ryczałtem, której właścicielem jest emeryt - rozliczenie

24 12.12.2022 Przykład rozliczenia ryczałtu dla JDG - miesiąc i rok

25 12.12.2022 Spółka cywilna - jak zamknąć miesiąc u wspólników opodatkowanych ryczałtem - zasady.

26 12.12.2022 Spółka cywilna - jak zamknąć rok u wspólników opodatkowanych ryczałtem - zasady.

27 12.12.2022 Jak wypełnić DRA do ZUS u ryczałtowca

28 12.12.2022 Jak wypełnić DRA do ZUS u ryczałtowca, gdy w danym miesiącu nie było przychodów?

29 13.12.2022 Najważniejsze terminy dla ryczałtowca, które musisz znać



30 13.12.2022 Ryczałt - limity

31 13.12.2022 Ryczałt miesięczny/kwartalny - analiza

32 13.12.2022
Przedsiębiorca prowadzi JDG - opodatkowanie liniowo, jednocześnie jest wspólnikiem w spółce cywilnej - czy może opodatkować w tej
spółce przychody ryczałtem

33 13.12.2022 JDG usługowa opodatkowana ryczałtem - czy musi prowadzić ewidencję materiałów wykorzystywanych do wykonanych usług?

34 13.12.2022 Przychody z reklam na YouTube - jaka stawka ryczałtu?

35 13.12.2022 Warsztat samochodowy na ryczałcie - na co zwrócić uwagę?

36 13.12.2022 Salon masażu - jaka stawka na ryczałcie i no zwrócić uwagę

37 14.12.2022 Kosmetyczka - czy ryczałt może się opłacać? Analiza

38 14.12.2022 Fryzjer - czy ryczałt może się opłacać? Analiza i porównanie

39 14.12.2022 Sprzedaż kursów online a ryczałt

40 14.12.2022 Sprzedaż ebooków a ryczałt

41 14.12.2022 Działalność budowlana a ryczałt


