
PIERWSZA PORADA PODATKOWA:

Przedstawienie podstawowych zagadnień dotyczących formy prawnej 

spółka osobowa, spółka kapitałowa – doradztwo przy wyborze 
najkorzystniejszej formy dla przedsiębiorcy).

Przedstawienie możliwości wyboru rodzaju prowadzonej księgowości: 
księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, ewidencja                      
dla celów podatku zryczałtowanego.

Omówienie podstawowych informacji na temat opodatkowania 
podatkiem dochodowym PIT/CIT. W przypadku PIT – przedstawienie 
możliwości wyboru formy opodatkowania na zasadach ogólnych                   
i opodatkowania liniowego. Plusy i minus każdej formy opodatkowania. 
Kalkulacja. Optymalizacja podatkowa.

Omówienie podstawowych zasad opodatkowania podatkiem VAT. 
Optymalizacja podatkowa w zakresie podatku VAT.
 
Kilka słów dotyczących obowiązku ewidencjonowania przychodu                

Omówienie podstawowych informacji dotyczących użytkowania 
samochodu w działalności gospodarczej  – skutki podatkowe                       
od momentu nabycia do momentu sprzedaży samochodu, 

Przedstawienie podstawowych informacji dotyczących składek ZUS, 
możliwości wyboru oskładkowania, oraz terminów rejestracji. 
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ZAWSZE MARZYŁEM 
O WŁASNYM BIZNESIE.

Akcja wspierania przedsiębiorców rozpoczynających
działalność gospodarczą, organizowana przez
Śląski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
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ZAŁOŻENIE WŁASNEJ FIRMY
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... NIE, GDY POMOŻE TOBIE
DORADCA PODATKOWY!
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www.startbiznesdp.pl

Patroni Akcji:
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KIM JEST DORADCA PODATKOWY?

pomoc klientom w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej
wskazanie klientowi miejsca zagrożeń 
zawieranych przez niego umów
sporządzanie szczególnej dokumentacji 
podatkowej

www.startbiznesdp.pl

Zawód doradcy podatkowego w Polsce jest stosunkowo młodą 
profesją: funkcjonuje od 5 lipca 1996 r., kiedy to została uchwalona 
ustawa o doradztwie podatkowym. Choć doradca podatkowy kojarzy 
się z księgowym, jednak zakres świadczonych przez niego usług jest 
znacznie szerszy i obejmuje przede wszystkim:

udzielanie porad i wyjaśnień
prowadzenie ksiąg podatkowych
sporządzanie zeznań podatkowych
reprezentowanie klientów
przeprowadzanie audytu podatkowego
prowadzenie spraw celnych i egzekucyjnych
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WYBIERZ DORADCĘ PODATKOWEGO

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM

W ramach Akcji Start Biznes, organizowanej przez 
Śląski Odział Krajowej Izby Doradców Śląskich, 
osoba rozpoczynająca działalność
gospodarczą może skorzystać z bezpłatnej porady 
podatkowej.


