
 

 

 
Polska Fundacja Przedsiębiorczości jako instytucja wspierająca przyszłych przedsiębiorców  

oraz rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ma przyjemność zaprosić Państwa na warsztaty on-line  

na temat: 

„ABC przedsiębiorczości, czyli jak założyć małą firmę?” 

Celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy związanej z procedurą rejestracji działalności 

gospodarczej oraz z zakresu podatków obowiązujących przedsiębiorcę na podstawie przepisów podatkowych 

zobrazowane prykładami z życia gospodarczego. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z dokumentami 

dotyczącymi rejestracji działalności gospodarczej, zdobędą fundamentalną wiedzę w zakresie podstawowych 

podatków obowiązujących przedsiębiorcę oraz wypracują szkielet i ramy funkcjonowania własnej firmy.  
 

09.00 - 10.30 10.45 - 12.15 12.30 - 14.00 

WAŻNE DECYZJE NA STARCIE 
 
1. Forma prawna i forma opodatkowania 
- charakterystyka rozwiązań. 
2. Właściwość urzędu i zasady opłacania 
podatku.  
3. Przygotowanie do rejestracji w CEIDG - 
kody PKD, nazwa i siedziba firmy. 
4. Wariant opłacania składek ZUS - 
warunki, zasady i kwoty. 
5. Czy i jak zostać podatnikiem VAT? 
6. Co przemyśleć na "starcie do maratonu 
pod hasłem przedsiębiorczość "? 

PODSTAWY PODATKU DOCHODOWEGO 
I PODATKU VAT 
 
1. Co to jest podstawa opodatkowania i 
kiedy powstaje przychód? 
2. Czy każdy wydatek może być kosztem 
podatkowym? 
3. Istota podatku VAT na podstawie 
przykładów liczbowych. 
4. Kto musi a komu opłaca się być 
podatnikiem VAT? 
5. Zasady dokumentowania obrotu 
gospodarczego - elementy obligatoryjne i 
fakultatywne faktury, korekty, noty.  
6. Kiedy dopuszczalne jest anulowanie 
dokumentu. 

OPTYMALNE DECYZJE I  
BEZPIECZNE PROWADZENIE FIRMY 
 
1. Co to jest JPK i jaką pełni rolę? 
2. Dodatkowe procedury i obowiązki 
podatkowe - MPP, biała lista podatników, 
faktury do paragonów, oznaczenia GTU. 
3. Gdy klient jest konsumentem - kasa 
fiskalna. 
4. Jak powstaje "zysk papierowy"? 
5. Bezpieczeństwo transakcji - dobór  
i sprawdzanie partnerów biznesowych.  
6. Dodatkowe informacje ważne dla 
każdego przedsiębiorcy. 

 

 

Warsztaty poprowadzi Beata Kuśmierek – doświadczony doradca gospodarczy, trener z obszarów 

podatkowych, certyfikowany księgowy z dwudziestoletnim doświadczeniem, przedsiębiorca - właścicielka firmy 

TAX DEAL, wykładowczyni Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości posiadająca Europejski Certyfikat Kompetencji 

Biznesowych.   

Na podstawie elektronicznej listy obecności na szkoleniu, uczestnicy otrzymają zaświadczenie 

o uczestnictwie oraz materiały w formie pdf. 
 

Szkolenie odbędzie się 09.03.2021 r. (wtorek) w godzinach od  9.00 – 14.00. 

 
ZAPISZ SIĘ 

 
Serdecznie zapraszamy! 

 

 
*Webinarium odbędzie się przy użyciu platformy Zoom. Platforma Zoom jest niezależnym od organizatora narzędziem wykorzystywanym  

do przeprowadzania szkoleń przez PFP, stąd w kwestiach problemów technicznych m.in. z zakładaniem konta, prosimy o kontakt bezpośrednio  

z jego dostawcą.   Link do pokoju oraz inne szczegóły szkolenia zostaną przesłane do zaakceptowanego uczestnika w osobnej wiadomości e-mail. 
 

**W celu zapisania się na szkolenie, zapraszamy do rejestracji na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości (www.pfp.com.pl).  

Rejestracja na webinarium jest możliwa tylko za pośrednictwem formularza. Liczba uczestników jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

***Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Uczestnika zapoznania się z ogólnymi warunkami organizacyjnymi 

szkoleń PFP i wyrażeniem zgody na ich zastosowanie. W razie pytań, prosimy o kontakt mailowy pod adresem: p.pinkowska@pfp.com.pl  

lub m.scheibe@pfp.com.pl.  

https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/ogolne-warunki-organizacyjne-szkolen-pfp
mailto:p.pinkowska@pfp.com.pl
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https://www.pfp.com.pl/szkolenia-i-doradztwo/aktualne-szkolenia

