
Jak zostać samodzielną księgową na KPiR?
👉od czego zacząć?
👉jak awansować?
👉jak samodzielnie obsługiwać klientów na kpir?
👉jak okiełznać zmiany?



1. Ustal swoje kompetencje skala 
od 0 do 10



KPiR
PIT

VAT

ZUS 

CZEGO 
POTRZEBUJĘ

Krajowy Międzynarodowy

Przedsiębiorców Pracownicy/zleceniobio
rcy/wykonawcy dzieł



KPiR - czy wiem/znam:
● czym jest księga prowadzona rzetelnie i niewadliwie?
● kto może prowadzić/kto ma obowiązek prowadzenia kpir?
● zasady prowadzenia KPiR? od kwestii podstawowych takich jak w któych 

kolumnach jakie wartości powinnam/powinienem wpisać aż do kwestii 
zaawansowanych, tj. kpir w przypadku przedsiębiorstwa w spadku, co stanowi 
dowód księgowy - jak prawidłowo powinny być dokumentowane wydatki, co 
robić w sytuacji, gdy dany dokument budzi wątpliwości - czy może stanowić 
podstawę zapisu w kpir?  i wiele innych 

● zasady sporządzania spisu z natury? (początkowy, końcowy, w trakcie roku?)
● jak wpływa wartość spisu z natury na rozliczenie podatnika?
● jak naprawić błędy?co robić, gdy klient dostarczy dokumenty po terminie? 
● jak zabezpieczyć siebie i podatnika w trakcie kontroli podatkowej, 
● jakie mamy obowiązki wobec US w tym zakresie?
● obowiązki na początku i na końcu roku?



PIT- czy wiem/znam:
● czym są wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów?
● jak postępować w sytuacjach wątpliwych? 
● co to jest przychód w działalności
● kiedy powstaje obowiązek podatkowy w PIT
● kiedy i jak dokonać korekty przychodów
● kiedy i jak dokonać korekty kosztów
● jak rozliczyć samochód w działalności gospodarczej (w różnych wariantach)
● jak dokonać rejestracji JDG
● jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy – zasady ogólne.
● jak obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy – podatek liniowy
● co to są środki trwałe - czym się różnią od wyposażenia - jak mogą wpływać na 

optymalizację podatkową, 
● znam przepisy dotyczące amortyzacji 



VAT - w transakcjach krajowych
- jak i kiedy dokonać rejestracji podatnika VAT?
- co oznacza dla podatnika bycie czynnym podatnikiem VAT 
- to to jest podatnik VAT.
- co to jest odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług a VAT, Nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne 

świadczenie usług a VA
- czy wiem co oznaczają u podatnika prezenty o małej wartości i jak je rozliczać (i czy wogóle rozliczać) w VAT
- czy wiem co oznaczają i czy umiem zakwalifikować podatnika do : zwolnienia podmiotowego lub/i zwolnienia 

przedmiotowego
- jakie mamy stawki VAT/jak je ustalić?
- co oznacza mechanizm podzielonej płatności - kto musi go stosować?
- czy wiem dlaczego muszę weryfikować podatnika czy jest na białej liście - odpowiednio klient

Dodatkowo: Vat w transakcjach krajowych powstanie obowiązku podatkowego (vat rozliczany kasowo, zasady ogólne, zasady 
szczególne, wystawienie faktury a powstanie obowiązku podatkowego, zaliczki a powstanie obowiązku podatkowego).



VAT - w transakcjach międzynarodowych
- wrócimy do tego tematu już 13 marca ruszają zapisy



ZUS - dla przedsiębiorców - czy wiem/znam
● jak wpływają koszty zusu na decyzje podatników?
● ulgę na start
● preferencyjny zus
● mały zus plus
● pełny zus - czy wiem jak prezentować wybory tak by podatnik wiedział, że jest w 

najlepszych rękach?
● jakie pełnomocnictwa powinien nadać mi klient - i z czym one się dla mnie wiążą?
● wszystko na temat zgłoszenia członków rodziny
● z czym wiąże się zatrudnienie członka rodziny, jak się to ma do osoby współpracującej? 

jakie niesie za sobą to ryzyko ?
● jak ustalić składkę zdrowotną dla różnych form opodatkowania? i jaki ona ma wpływ na 

decyzje podatnika?



Zapisz się na bezpłatny webinar na którym omówię drugą 
część tego ważnego tematu, na tym webinarze 
rozpocznie się również oficjalna sprzedaż kursu 
Samodzielnego księgowego w księgowości uproszczonej:

https://lp.ewelinaduleba.pl/ksk/ - sprawdź szczegóły, 
zapisz się i odbierz prezent :) Ewelina Dulęba  

https://lp.ewelinaduleba.pl/ksk/

