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Debiutujesz w biznesie? Polecamy szkolenie: „Podatkowa 
księga przychodów i rozchodów”! 

 

Uruchomione pod koniec czerwca 2013 nowe szkolenie Akademii PARP 

na temat księgi podatkowej jest doskonałą pomocą dla debiutantów 

w biznesie. Tym, którzy chcą prowadzić księgowość firmy samodzielnie, 

szkolenie w przystępny sposób tłumaczy podstawy rachunkowości i uczy 

prowadzenia zapisów w księdze podatkowej. Tym, którzy decydują się 

na współpracę z biurem rachunkowym, szkolenie pomoże zrozumieć 

prowadzone przez innych zapisy i interpretować na ich podstawie sytuację 

firmy. 
 
Szkolenie „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” jest już 35 bezpłatnym 

szkoleniem internetowym w Akademii PARP. Składa się z 7 modułów. 

• Moduł 1. Rozpoczęcie prowadzenia podatkowej księgi przychodów 

i rozchodów 

• Moduł 2. Ewidencja przychodów 

• Moduł 3. Ewidencja kosztów 

• Moduł 4. Ewidencja majątku firmy 

• Moduł 5. Sprawy pracownicze 

• Moduł 6. Rozliczenie podatku VAT 

• Moduł 7. Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów 

 

Dzięki szkoleniu przedsiębiorcy przygotują się 

do rozpoczęcia prowadzenia podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów.  

 

Opanują umiejętności związane z ewidencją 

przychodów w księdze. Dowiedzą się, 

czym są i kiedy należy wpisać do księgi koszty 

uzyskania przychodów i na czym polega korekta 
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kosztów nie-zapłaconych przez podatnika. Jeden z modułów w całości poświęcono 

sprawom pracowniczym. Przedstawiono w nim zagadnienia związane 

z wynagrodzeniem pracowników, które powinny zostać wpisane do PKPiR. 

 

W ostatnich modułach uczestnicy poznają zasady ewidencjonowania podatku VAT, 

a także zagadnienia związane z miesięcznym podsumowaniem podatkowej księgi 

przychodów i rozchodów oraz jej zamknięciem na koniec roku podatkowego. 

 

Zapraszamy także do zapoznania się  

z podstawowymi wiadomościami na temat księgi 

podatkowej w prezentacji, która dostępna jest 

bez logowania. 

 

Ekran z prezentacji o szkoleniu „Podatkowa 

księga przychodów i rozchodów” 

 

 

 

Zobacz prezentację o szkoleniu „Podatkowa księga przychodów i rozchodów” (w nowym oknie) 

 

kontakt: 

msp@akademiaparp.gov.pl  

Infolinia 0-801 444 MSP (czyli 0-801 444 677) 

 


