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Wstęp

Przedsiębiorstwa mikro, małe i średnie stanowią około 90% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Tak znaczna liczba podmiotów gospodarczych o stosunkowo niewielkich przychodach ze sprzedaży ma istotny wpływ na gospodarkę narodową i na wszystkie obszary życia społeczeństwa. Konkurencyjność sektora mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw (w skrócie MMSP) decyduje w znacznym stopniu o konkurencyjności
krajów i ich pozycji na globalnych rynkach. Sektor ten daje pracę milionom ludzi,
w znacznym stopniu wpływa na innowacyjność gospodarki i pokazuje, jak w danej dziedzinie rozwija się przedsiębiorczość obejmująca często bardzo młodych ludzi, dla których uruchomienie swojej działalności gospodarczej to jest ich pierwsza praca.
Obecnie coraz szerszy krąg podatników korzysta z opodatkowania na zasadach
ogólnych. Powoduje to, że podatkowa księga przychodów i rozchodów (PKPiR) staje
się najbardziej popularnym narzędziem do ewidencji podatkowej. Rzetelnie i prawidłowo prowadzone zapisy w PKPiR, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa podatkowego, niejako dają poczucie bezpieczeństwa funkcjonowania i prawidłowego rozliczenia
się podatkowego podmiotom z grupy mikro, małych i średnich.
Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw, również z sektora mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw, wiąże się z koniecznością uwzględnienia nowoczesnych
technik przetwarzania danych. Zastosowanie programów komputerowych wymaga
wszechstronnego przygotowania do ich obsługi.
Celem podręcznika jest wsparcie procesu dydaktycznego studentów studiów ekonomicznych oraz wszystkich osób, które chcą poznać podstawy ewidencji podatkowej
w technice komputerowej. Układ treści jest kompatybilny z programem zajęć laboratoryjnych z przedmiotu rachunkowość komputerowa oraz elektroniczna sprawozdawczość
podatkowa prowadzonych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku finanse i rachunkowość Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu.
Podręcznik składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale 1 omówiono organizacyjne
aspekty działalności podmiotów mikro i małych. Skupiono się na ich klasyfikacji oraz
kryteriach wyboru formy opodatkowania. Opisano formy organizacyjno-prawne działalności gospodarczej, jej ograniczenia, a także procedurę uruchomienia działalności gospodarczej w skali mikro i małej. Zaprezentowano również znaczenie podmiotów z sektora
MMSP dla gospodarki. Rozdział 2 jest związany z możliwymi formami opodatkowania
mikro- i małych przedsiębiorstw na terytorium Polski. Omówiono w sposób szczegłowy kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zaprezentowano
szczegółowe ewidencje podatkowe oraz w sposób kompleksowy opisano podatkową
księgę przychodów i rozchodów. Zarówno rozdział 1, jak i 2 zakończono pytaniami
testowymi. Rozdziały 3 i 4 dotyczą ewidencji podatkowej w programach kompute-
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rowych umożliwiających taką ewidencję. Przedstawiono parametryzację programów,
wyznaczono etapy niezbędne do założenia firmy oraz zasady ewidencji zdarzeń gospodarczych. W podręczniku wykorzystano program ewidencji podatkowej, tj. Insert –
Rachmistrz nexo oraz Reset2 – R2księga. Opisano również funkcjonalną obsługę obu
systemów. Rozdział 5 stanowi zadanie do samodzielnego rozwiązania na podstawie informacji zawartych w rozdziałach 3 i 4. W zadaniu uwzględniono najczęściej spotykane
operacje gospodarcze mikro- i małych podmiotów, włącznie z generowaniem deklaracji
podatkowych. Zadanie ma na celu usystematyzowanie wiedzy teoretycznej oraz
przełożenie jej na aspekt praktyczny w ewidencji komputerowej.
Michał Biernacki

