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Cele edukacyjne

Poziom zgodnie z Ramami Kompetencji (IO1): Umiarkowany

Po ukończeniu tego modułu nauczania uczeń będzie potrafił:

 Rrozumieć ogólną wiedzę na temat finansów dla MŚP oraz rozumieć powszechnie stosowane terminy

finansowe;

 sporządzać plany finansowe;

 tworzyć i wykorzystywać narzędzia finansowe przydatne dla MŚP na obszarach wiejskich

 tworzyć i stosować plan budżetowy

 monitorować wyniki finansowe MŚP

 zarządzać przepływem środków pieniężnych
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Temat 1. Wprowadzenie do umiejętności finansowych Moduł

Zawartość modułu umiejętności finansowych:

Moduł składa się z 4 tematów - 1 wprowadzającego i 3 merytorycznych. Każdy temat jest podzielony na

części obejmujące w logicznej kolejności odpowiedni temat modułu.

Temat obejmuje treści teoretyczne i praktyczne oraz przykłady. Treści teoretyczne są podawane w

logicznych krokach, które pozwolą na wykonanie ćwiczeń praktycznych (studiów przypadku) z taką samą

kontynuacją.

Temat 2: Ogólne zasady finansowania

Część 2.1 Wspólne terminy finansowe

Część 2.2 Planowanie finansowe

Temat 3: Zarządzanie finansami

Część 3.1 Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy

Część 3.2 Budżetowanie

Ćwiczenia praktyczne - kurs uzupełniający - Studia przypadków

Temat 4: Monitorowanie wyników

Część 4.1 Obserwacja zarządzania przepływami pieniężnymi

Część 4.2 Dokumentacja i dane dotyczące wyników monitorowania

Ćwiczenia praktyczne - kurs uzupełniający - Studia przypadków
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Temat 2: Ogólne zasady finansowania 

Część 2.1 Wspólne warunki finansowe: (1)

Terminy wyjaśnione w tej rozdziale:

 Aktywa i pasywa;

 Bilans;

 Przychody/przychody i wydatki/koszty/wydatki;

 Rachunek zysków i strat;

 Rodzaj kosztów amortyzacja, koszty inwestycyjne, koszty stałe i zmienne;

 Opodatkowanie i płatności z tytułu ubezpieczeń społecznych.



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Temat 2: Ogólne zasady finansowania 

Część 2.1 Wspólne warunki finansowe: (2)

Aktywa Zobowiązania

zasoby, które są własnością firmy i jej

pracowników. Najczęstszym przykładem

jest ilość posiadanych pieniędzy (w banku

lub drobnych) lub komputerów i innego

sprzętu potrzebnego do prowadzenia

działalności.

zobowiązania i/lub długi, które Ty i

Twoja firma będziecie musieli spełnić w

przyszłości. Na przykład pieniądze,

które trzeba będzie spłacić, towary,

które trzeba będzie kupić, płatności

należne dostawcom, podatki należne

władzom itp.

Wartość aktywów i pasywów jest prezentowana w BILANSIE - zwykle w dwóch kolumnach - jednej dla

aktywów i jednej dla pasywów!

Suma aktywów i pasywów jest ZAWSZE równa! Jeśli występuje różnica między

obiema liczbami, w księgowości firmy występują błędy!
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Temat 2: Ogólne zasady finansowania 

Część 2.1 Wspólne warunki finansowe: (3)

Bilans:

Podsumowanie sytuacji finansowej

reprezentująca całkowitą ilość

aktywa, zobowiązania i kapitał w wysokości

firmy w danym momencie

(data/okres).

Sklep rolniczy Paul

BILANS

Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

AKTYWA ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁ WŁASNY

Aktywa obrotowe
Zobowiązania 
krótkoterminowe

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty

€ 10 000.00
Zobowiązania

€ 10 000.00

Należności
€ 2 000.00

Zobowiązania wobec 
pracowników

€ 3 000.00

Inwentaryzacja
€ 1 500.00

Zobowiązania z tytułu 
ubezpieczeń społecznych

€ 1 500.00

Pozostałe należności 
krótkoterminowe

€ 400.00
Zobowiązania wobec 

dostawców
€ 15 600.00

Inwestycje
€ 1 000.00

Przychody przyszłych 
okresów

€ 2 000.00

Aktywa obrotowe ogółem
€ 14 900.00

Zobowiązania 
krótkoterminowe ogółem

€ 32 100.00

Zadłużenie długoterminowe € 11 430.00

Rzeczowe aktywa trwałe Zobowiązania ogółem € 43 530.00

Działka € 12 000.00

Budynki € 13 000.00 Kapitał własny

Maszyny € 5 000.00 Kapitał € 1 000.00

Sprzęt € 5 000.00 Rezerwa € 2 000.00

Zyski zatrzymane € 1 970.00

Pozostałe aktywa Zysk (strata) € 2 000.00

Wartości niematerialne i 
prawne

€ 400.00

Środki trwałe € 200.00
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Temat 2: Ogólne zasady finansowania 

Część 2.1 Wspólne warunki finansowe: (4)

Przychody - łączna kwota przychodów uzyskanych ze sprzedaży towarów lub usług związanych z 

podstawową działalnością firmy.

Przychody - całkowity zysk lub dochód firmy.

Wydatki: Całkowita kwota wydana na daną pozycję, np. na dostawy lub towary. Wydatki nie dają 

informacji na temat finansowego ujęcia tej kwoty w bilansie lub rachunku zysków i strat.

Koszt: Kwota wydana na nabycie danego składnika aktywów. Jeżeli dokonuje się wydatku w celu nabycia

materiałów, kosztem jest kwota zapłacona w gotówce w celu nabycia tych materiałów. Koszt można

utworzyć poprzez oszacowanie przyszłych wydatków. Na przykład, jeśli spółka sprzedaje za gotówkę sprzęt

rolniczy o wartości 20 000 euro z gwarancją naprawy usterek przez rok po sprzedaży, to dokonuje się

szacunku przyszłych wydatków związanych z tymi naprawami - powiedzmy 3 000 euro. Nie poniesiono

żadnych bezpośrednich wydatków, ale przedsiębiorstwo poniosło koszt.

Wydatek: odnosi się do zmniejszenia korzyści ekonomicznych. Jest to koszt, który został już zużyty -

"wygasł" - i w związku z tym nie ma przyszłej wartości dla przedsiębiorstwa. Jeśli mówimy: "wydatki na 

dostawy wyniosły 1200 euro", to wiemy, że dostawy, które kosztowały 1200 euro, zostały zużyte, a zatem 

nie można ich już wykorzystać w przyszłości w działalności przedsiębiorstwa.
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Temat 2: Ogólne zasady finansowania 

Część 2.1 Wspólne warunki finansowe: (5)

Kwota

Przychody, koszty i dochody

jest prezentowany w Rachunku zysków i strat!

Różnica między

Przychody i koszty

wykaże DOCHÓD (zysk lub strata)

Spółki!

Sklep rolniczy Paul

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.

Przychody

Sprzedaż towarów € 24 800.00

Przychody z tytułu 
pozostałych usług

€ 3 000.00

Przychody ogółem € 27 800.00

Wydatki

Koszty sprzedanych 
towarów

€ 10 200.00

Koszty amortyzacji € 2 000.00

Koszty wynagrodzeń € 750.00

Wydatki na czynsz € 500.00

Koszty odsetek € 500.00

Materiały 
eksploatacyjne 

€ 500.00

Narzędzia € 400.00

Wydatki ogółem € 14 850.00

Dochód netto € 12 950.00
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Temat 2: Ogólne zasady finansowania 

Część 2.1 Wspólne warunki finansowe: (6)

Koszty inwestycji - pieniądze, które jesteś gotów zainwestować w aspekt długoterminowy, np. zakup 

maszyn, ziemi, budynków, które będą podlegały amortyzacji. 

Koszty stałe - koszty, których wartość jest stała bez względu na wielkość sprzedaży, np. miesięczny czynsz 

za lokal/biuro. Gdy produkcja/sprzedaż wzrasta, koszty stałe pozostają na tym samym poziomie. 

Zmienne - koszty, które zmieniają się proporcjonalnie do wielkości realizowanej sprzedaży, np. surowce 

kupowane do produkcji towarów. Gdy wzrasta produkcja lub sprzedaż, wzrastają również koszty zmienne. 

Podatki - wydatki na rzecz władz nałożone przez odpowiednie przepisy, np. podatek dochodowy, podatek 

od towarów i usług, podatki od określonego rodzaju działalności, np. podatki od samochodów i paliw. Te 

rodzaje kosztów są bardzo specyficzne i zależą od danego kraju i obowiązującego w nim 

ustawodawstwa. W różnych krajach mogą być stosowane różne stawki procentowe podatków. 

Zabezpieczenie społeczne - koszty wynikające zwykle z ustawodawstwa dotyczącego siły roboczej w 

danym kraju (zob. temat 4). W krajach UE mogą obowiązywać różne rodzaje systemów zabezpieczenia 

społecznego. Płatności są zwykle obliczane na podstawie tak zwanego "dochodu z zabezpieczenia" poprzez 

zastosowanie wartości procentowych dla różnych funduszy społecznych.
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Temat 2: Ogólne zasady finansowania 

Część 2.1 Wspólne warunki finansowe: (7)

Zysk -

Nadwyżka przychodów nad kosztami

Strata -. 

Nadwyżka wydatków nad przychodami

Drobna gotówka - środki pieniężne przechowywane w gotówce, poza rachunkami bankowymi

Należności - płatności należne od klientów za usługi/towary świadczone przez firmę

Zobowiązania - płatności należne dostawcom usług/towarów niezbędnych do prowadzenia działalności; 

płatności należne pracownikom/urzędom skarbowym/instytucjom finansowym

Krótkoterminowe - do jednego roku. Termin ten zwykle odnosi się do należności/zobowiązań

Długoterminowe - powyżej jednego roku. Termin ten zwykle odnosi się do należności/zobowiązań



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Temat 2: Ogólne zasady finansowania 

Część 2.2 Planowanie finansowe:

Planowanie finansowe a rachunkowość

Finanse i rachunkowość są ze sobą ściśle powiązane. Termin "finanse" ma jednak szerszy aspekt, ponieważ

obejmuje bardziej menedżerskie podejście do biznesu, w tym wizję menedżera, proces planowania i

kontrolę wyników. Rachunkowość natomiast koncentruje się na codziennej ewidencji działalności,

transakcjach i prowadzeniu ksiąg rachunkowych zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi

sprawozdawczości.

Krótko mówiąc, finanse są bardziej elastyczne i bardziej kreatywne niż księgowość.

Zarówno finansista, jak i księgowy korzystają z tych samych danych, ale w różnym celu i czasem przy

użyciu różnych narzędzi, np. finansista będzie korzystał głównie z Excela, a księgowy - ze specjalnego

oprogramowania księgowego. Dla pracownika finansowego ważna jest jednak umiejętność odczytywania i

rozumienia informacji z programów księgowych.
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Temat 3: Zarządzanie finansami 

Część 3.1 Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy: (1)

Informacje zawarte w tej jednostce są związane z modułami "Zarządzanie MŚP" i "Jak założyć firmę"!

Powiązanie budżetu z biznesplanem - przy tworzeniu planu budżetowego dla firmy ważne jest, aby powiązać budżet z

biznesplanem (zob. moduł 2 Zarządzanie mikro- lub MŚP dotyczący tworzenia biznesplanu). Zapewni to spójność liczb i cyfr z

działaniami w planie i dostarczy cennych informacji, jeśli na przykład będziecie ubiegać się o kredyt bankowy i/lub próbować

pozyskać inwestora. Korelacja planu i budżetu pokazuje partnerom zewnętrznym, że wiecie, co macie robić i wiecie, za ile

to osiągniecie.

KROKI DO WYKONANIA:

 Krok 1 Podkreśl wszystkie "działania/aktywności" określone w biznesplanie

Przypomnij sobie RACHUNEK DOCHODÓW z Unitu 2 (część 2.1 (5)). Planowanie budżetu opiera się na tej samej logice

(przychody i wydatki), ale stanowi prognozę przyszłej realizacji działalności.

 Krok 2 Ocena kategorii, które należy uwzględnić w planie

Po ustrukturyzowaniu "działań/aktywności" z biznesplanu należy opisać wszystkie możliwe wydatki, które należy ująć w

budżecie.

 Krok 3 Ocena rodzaju kosztów

Grupowanie kosztów według kategorii - ocena możliwych kosztów/wydatków, które należy ująć w budżecie, oznacza, że

należy je skategoryzować pod względem: 1. czasu (długo- i krótkoterminowe), 2. rodzaju kosztów (patrz część 2.1. (6)) oraz

pogrupować je według kategorii



Numer projektu: 2020-1-BG01-KA202-079089

Temat 3: Zarządzanie finansami 

Część 3.1 Jak stworzyć i wykorzystać plan budżetowy: (2)

 Krok 4 Ustawianie jednostek i ilości

Na podstawie oceny można ustalić oczekiwane jednostki i ilości. Ma to kluczowe znaczenie dla uzyskania realistycznego

budżetu. Im bardziej realistyczny i zbliżony do biznesplanu jest budżet, tym mniej wahań i nieoczekiwanych kosztów pojawi

się w momencie rozpoczęcia działalności.

 Krok 5 Prognozowanie kosztów, badanie i budżetowanie realistycznych przepływów pieniężnych

Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków można podejść do wartości każdego kosztu według kategorii, jednostek i ilości,

które zostały już ustawione.

 Krok 6 Prognozowanie przychodów

Po zakończeniu szacowania, kategoryzacji i prognozowania kosztów można przystąpić do szacowania i prognozowania

przychodów. Jest to moment, w którym uświadomisz sobie, jak ważne są ilości i kategoryzacja kosztów. Na podstawie

prognozy budżetu można oszacować "krytyczną" wielkość sprzedaży, jaką należy osiągnąć, aby utrzymać działalność,

zrównoważyć przepływy pieniężne i zarządzać operacjami finansowymi firmy.

Podejście do prognozowania przychodów powinno uwzględniać te same aspekty, co w przypadku kosztów - czas, kategorię,

jednostki, ilość. Umieszczając te same kategorie w części budżetu dotyczącej przychodów, uzyskasz dobre narzędzie do

tworzenia prognozy budżetowej. Pozwoli to na zastosowanie elastycznego podejścia, jeśli niektóre kategorie powinny zostać

zwiększone/zmniejszone, aby uzyskać realistyczne i zrównoważone liczby.

Temat zawiera ćwiczenie praktyczne 3.1 - kurs uzupełniający Studium przypadku do tematu 3, części 3.1
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Temat 3: Zarządzanie finansami 

Część 3.2 Budżetowanie:

Po zakończeniu planowania budżetu i wykonaniu czynności opisanych w części 3.1. można ustalić i obliczyć budżet na

działalność gospodarczą.

Krok 1. Utwórz narzędzie zgodnie z planem - do tworzenia budżetu kierownicy i urzędnicy finansowi używają różnych

narzędzi. Najczęściej używanym narzędziem jest Excel, ponieważ jest tani, łatwy w użyciu i oferuje dużą liczbę funkcji.

Krok 2. Ustalenie wartości - jednym z najważniejszych aspektów budżetu firmy jest realistyczna kalkulacja kosztów oparta

na dobrym i wystarczającym badaniu cen rynkowych dla każdego rodzaju wydatków. W praktyce oznacza to, że dla każdej

pozycji, którą oceniłeś i skategoryzowałeś, powinieneś zebrać różne oferty o porównywalnych cenach, np. cenę jednostkową

za jedną i tę samą pozycję lub całkowitą kwotę za jedną i tę samą usługę.

Krok 3. Określenie ram czasowych - zdecyduj o ramach czasowych budżetu, np. prognoza jednoroczna lub trzyletnia. W

zależności od tego, w jakich ramach czasowych zdecydujesz się skonstruować swój budżet, pozwoli Ci to monitorować wyniki

i w razie potrzeby korygować budżet. Uznaje się, że prognoza budżetowa obejmuje zwykle okres trzech lat, przy czym

pierwszy rok dzieli się na 12-miesięczne obliczenia, a kolejne dwa lata są prognozowane w ujęciu rocznym, przy czym

wzrost/spadek przewiduje się na podstawie roku pierwszego.

Podatki i zabezpieczenia społeczne w kontekście budżetowania (temat specyficzny dla danego kraju) - przy obliczaniu

budżetu należy uwzględnić podatki i zabezpieczenia społeczne, które należy płacić zgodnie z wymogami ustawodawstwa

krajowego - zob. dział 4, część 4.2.

Temat zawiera ćwiczenie praktyczne 3.2 - kurs uzupełniający Studium przypadku do tematu 3, część 3.2
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Temat 4: Monitorowanie wyników

Część 4.1 Obserwacja zarządzania przepływami pieniężnymi: (1)

Monitorowanie wyników oznacza konieczność obserwowania rzeczywistych wyników działalności

przedsiębiorstwa przez pewien okres w odniesieniu do planu operacyjnego i budżetu. Mówiąc prościej,

dostarcza informacji o tym, jak blisko planu funkcjonuje rzeczywista działalność firmy.

Główne dokumenty, których należy przestrzegać:

 Biznesplan

 Prognoza Budżet

Aktualne raporty finansowe i księgowe (za dany okres)

Przegląd biznesplanu i budżetu pod kątem rzeczywistych wyników - na podstawie opracowanego

biznesplanu i budżetu uzgadnia się dane z rzeczywistymi wynikami. Monitoruje się ilość

usług/towarów/dostaw w ujęciu ilościowym i finansowym. Łączna kwota przychodów wygenerowanych w

określonym czasie jest główną informacją, która dostarcza informacji o wynikach finansowych

przedsiębiorstwa. Kolejną istotną informacją, którą należy obserwować, jest wysokość wydatków - zarówno

w ujęciu całkowitym, jak i w podziale na kategorie.

Dochody i wydatki należy monitorować w jednym i tym samym okresie czasu!
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Temat 4: Monitorowanie wyników

Część 4.1 Obserwacja zarządzania przepływami pieniężnymi: (2)

Kluczowe dane, które należy zaobserwować w dokumentacji finansowej i księgowej:

 Łączna kwota przychodów za dany okres

Całkowita kwota wydatków w danym okresie

 Środki pieniężne dostępne na rachunkach bankowych i drobne środki pieniężne

Należności - krótkoterminowe

 Zobowiązania - krótkoterminowe

Proces monitorowania wyników dostarcza narzędzi do podejmowania właściwych decyzji. Daje

menedżerowi informację, czy możliwa jest optymalizacja WYDATKÓW I/LUB PRZYCHODÓW, tj.

OBNIŻENIE CEN PRZY TEJ SAMEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI/SPRZEDAŻY LUB ZWIĘKSZENIE PRODUKCJI W

CELU ZACHOWANIA CEN TOWARÓW/USŁUG LUB PROMOCJI DLA KLIENTÓW ZNIŻKAMI, JEŚLI WYDATKI NA

TO POZWALAJĄ.

Temat zawiera ćwiczenie praktyczne 4.1 - kurs uzupełniający Studium przypadku do tematu 4, część

4.1
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Temat 4: Monitorowanie wyników

Część 4.2 Dokumentacja i dane dotyczące wykonania: (1)

 Na co zwrócić uwagę w dokumentach ze spektaklu:

Właściwe udokumentowanie operacji biznesowych i wyników finansowych ma kluczowe znaczenie. Wynika to z faktu, że

każda firma ma prawny obowiązek składania sprawozdań odpowiednim organom krajowym, tj. urzędom skarbowym i

podatkowym. Każda firma może być poddawana audytom i kontrolom, podczas których dokumenty dotyczące przychodów i

wydatków powinny być dostępne, przechowywane i zgodne z wymogami odpowiednich przepisów.

 Odnieś zasady opodatkowania do dostępnych i przechowywanych dokumentów:

Przychody: 

 Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnej 

zawartości dokumentacji sprzedaży (faktur) 

 Minimalna zawartość dokumentów kasowych -

przychody w kasie podręcznej

 Ograniczenia dotyczące płatności w 

gotówce

Wydatki:
 Szczegółowe wymagania dotyczące minimalnej 

zawartości dokumentacji zakupów (faktur)

 Specjalne szablony zamówień na podróże służbowe 

 Minimalna zawartość dokumentów kasowych - wydatki 

w ramach drobnej gotówki

 Szczegółowe wymogi dotyczące progów dla dziennych 

diet w zakresie rozpoznawania wydatków dla celów 

podatkowych 

 Dokumentowanie kosztów związanych z samochodami, 

zużyciem paliwa i sprawozdawczością
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Temat 4: Monitorowanie wyników

Część 4.2 Dokumentacja i dane dotyczące wykonania: (2)

 Raportowanie do władz - linki do wymagań obowiązujących w danym kraju:

Kraj Krajowy Urząd Podatkowy/-i: Organy krajowe odpowiedzialne za 

rejestry prawne 

Bułgaria 

https://nra.bg/ https://www.registryagency.bg/bg/regi

stri/targovski-registar/obyavyavane-na-

godishni-finansovi-otcheti/

Grecja

Ministerstwo Gospodarki

https://www.minfin.gr/

Niezależny organ ds. dochodów publicznych 

(AADE)

https://www.aade.gr/

TAXISNET

https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/logi

n.jsp

Sekretariat Generalny Systemów 

Informatycznych Administracji 

Publicznej

https://www.gsis.gr/

Główny Rejestr Handlowy

http://www.businessportal.gr/

https://nra.bg/
https://www.registryagency.bg/bg/registri/targovski-registar/obyavyavane-na-godishni-finansovi-otcheti/
https://www.minfin.gr/
https://www.aade.gr/
https://www1.gsis.gr/gsisapps/soasgsisws/login.jsp
https://www.gsis.gr/
http://www.businessportal.gr/
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Temat 4: Monitorowanie wyników

Część 4.2 Dokumentacja i dane dotyczące wykonania: (3)

 Raportowanie do władz - linki do wymagań obowiązujących w danym kraju:

Kraj Krajowy Urząd Podatkowy/-i: Organy krajowe odpowiedzialne za 

rejestry prawne 

Polska

Polskie Ministerstwo Finansów Polska Centralna Ewidencja i 

Identyfikacja Działalności Gospodarczej 

(CEIDG)

Numer rejestru gospodarki narodowej 

(REGON)

Polski Krajowy Rejestr Sądowy

Hiszpania

https://www. agenciatributaria. es/AEAT. 

internet/Inicio. shtml

https://www. hacienda. gob. es/es-

ES/Paginas/Home. aspx

https://www. registradores. org/el-

colegio/registro-mercantil

https://www.gov.pl/web/finanse
https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?D;f124ce8a-3e72-4588-8380-63e8ad33621f
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland/proc_84-zaswiadczenie-regon
https://www.biznes.gov.pl/en/firma/doing-business-in-poland/company-registration-in-poland/proc_1506-wpis-spoldzielni-do-krs
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.registradores.org/el-colegio/registro-mercantil
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BUŁGARIA:

Krajowy Urząd Skarbowy - https://nra.bg/wps/portal/nra/nachalo

Agencja Rejestru Handlowego - https://login.registryagency.bg

Kalkulator zabezpieczeń społecznych należnych od pracodawcy i pracownika z tytułu umowy o pracę

https://www.calculator.bg/1/zaplata_bruto_neto.html

Kalkulator zabezpieczeń społecznych należnych od pracodawcy i pracownika z tytułu umowy cywilnoprawnej

https://balans.bg/kalkulatori/grajdanski-dogovor

Przydatne informacje dotyczące zobowiązań prawnych i finansowych MŚP

https://www.advokatami.bg/

GRECJA:

Wytyczne Niezależnego Publicznego Urzędu Skarbowego dotyczące sposobu obliczania podatków

https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/ypologismos-kai-kataboli-toy-

foroy

Inne strony internetowe

https://www.taxheaven.gr/klimakes

https://gr.talent.com/tax-calculator

https://www.forin.gr/tools/foros-eisodhmatos

Informacje dotyczące poszczególnych krajów i przydatne linki:

https://www.advokatami.bg/
https://www.aade.gr/menoy/hristikoi-odigoi/enarxi-epiheirimatikis-drastiriotitas/ypologismos-kai-kataboli-toy-foroy
https://www.taxheaven.gr/klimakes
https://gr.talent.com/tax-calculator
https://www.forin.gr/tools/foros-eisodhmatos
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POLSKA:

Polski kalkulator ubezpieczeń społecznych

Polski kalkulator podatkowy

HISZPANIA:

https://www. agenciatributaria. es/AEAT.

internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Calculadora_de_plazos_de_pago__y__Calcul

adora_de_intereses_y_aplazamientos___dos_nuevos_servicios_de_ayuda_sobre_deudas. shtml

https://www. billin. net/calculadora-contratar-trabajador/

https://cincodias. elpais. com/herramientas/calculadora-irpf/

Informacje dotyczące poszczególnych krajów i przydatne linki:

https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/maly-zus-mdg-/kalkulator-mdg
https://www.podatki.gov.pl/kalkulatory-podatkowe/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Calculadora_de_plazos_de_pago__y__Calculadora_de_intereses_y_aplazamientos___dos_nuevos_servicios_de_ayuda_sobre_deudas.shtml
https://www.billin.net/calculadora-contratar-trabajador/
https://cincodias.elpais.com/herramientas/calculadora-irpf/
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Co dalej?

 3 Studia przypadków

 Ewaluacja w wielojęzycznej aplikacji B-LAND
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ!


