
Jeżeli:

✓ Zamierzasz pracować w księgowości,

✓ Planujesz być doradcą biznesowym,

✓ Chcesz prowadzić biuro rachunkowe,

✓ Jesteś osobą sumiennie wykonującą powierzone obowiązki

✓ Posiadasz wysoką kulturę osobistą

✓ Radzisz sobie w stresujących sytuacjach

✓ Posiadasz zdolności analityczne

Oferujemy Tobie następującą specjalizację…



Rachunkowość i podatki w małym i średnim 

przedsiębiorstwie



Kluczowe cele specjalności



Wiedza:

➢ Student ma wiedzę umożliwiającą mu ocenę poprawności doboru

danej formy opodatkowania w zależności od formy prawnej,

rozmiarów prowadzonej działalności, jej przedmiotu, miejsca jej

prowadzenia,

➢ Student ma wiedzę umożliwiającą mu optymalny dobór formy

prawnej działalności gospodarczej,

➢ Student ma wiedzę, co do zakresu zróżnicowania ewidencji

podatkowych, ich celu oraz zasad ich doboru z uwzględnieniem

rodzaju prowadzonej działalności, rozmiaru, czy miejsca,

➢ Student ma wiedzę dotyczącą znaczenia elastycznych form

zatrudnienia dla gospodarki zasobami ludzkimi w małym lub

średnim przedsiębiorstwie.



Umiejętności 

➢ Student potrafi zidentyfikować ryzyka związane z wyborem źródła

finansowania,

➢ Student potrafi analizować dane pochodzące od przedsiębiorcy oraz

z innych źródeł w celu dopasowania odpowiedniej formy prawnej

działalności,

➢ Student potrafi dokonać analizy prawnej sytuacji podatkowej podatnika

prowadzącego małe lub średnie przedsiębiorstwo zarówno z

uwzględnieniem jak i z pominięciem jego sytuacji osobistej,

➢ Student potrafi sporządzić dokumentację związaną z nawiązaniem

i ustaniem stosunku pracy oraz związaną ze sprawami pracowniczymi,

➢ Student potrafi podjąć działania zmierzające do minimalizacji lub

odroczenia obowiązku podatkowego w małym i średnim

przedsiębiorstwie.



Kompetencje społeczne:

➢ Student ma świadomość konsekwencji niewłaściwego wyboru
źródła finansowania przedsięwzięcia lub przedsiębiorstwa,

➢ Student jest zorientowany i dostrzega znaczenie formy prawnej dla
polityki finansowej i podatkowej przedsiębiorstwa zwłaszcza dla
małych i średnich przedsiębiorstw,

➢ Student dostrzega czynniki określające wysokość zobowiązania
podatkowego w zakresie podatków związanych z prowadzeniem
działalności,

➢ Student potrafi sklasyfikować umowy dotyczące form prawnych
świadczenia pracy,

➢ Student potrafi zidentyfikować luki podatkowe oraz inne
instrumenty, pozwalające na minimalizacje lub odroczenie
zobowiązania podatkowego w małym i średnim przedsiębiorstwie.



Przedmioty specjalnościowe:

➢ Biznes plan i źródła finansowania działalności finansowej

➢ Formy organizacyjno – prawne działalności gospodarczej

➢ Formy opodatkowania przedsiębiorstw

➢ Podatek dochodowy w małym i średnim przedsiębiorstwie

➢ Podatek od towarów i usług w małym i średnim przedsiębiorstwie

➢ Podstawy prawa pracy

➢ Sprawozdawczość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

➢ Rachunkowość finansowa małych i średnich przedsiębiorstw

➢ Zarządzanie podatkami w małym i średnim przedsiębiorstwie

➢ Prawo karne skarbowe



Do zobaczenia


