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Wkładka aktualizacyjna do książki „Kwalifikacja A.35. Planowanie i prowadzenie 
działalności w organizacji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie” 

Strona 3 (lub 5), Wstęp, wiersz 10 od dołu – należy wstawić akapity: 
Zawarte w książce zadania praktyczne mogą być wykonywane przy wykorzystaniu dostępnego w szkole oprogramowa-
nia. Centralna Komisja Egzaminacyjna w zakresie obowiązującego oprogramowania do kwalifikacji A.35 wskazuje: 
 Insert GT (z modułami Subiekt GT, Rachmistrz GT, Gratyfikant GT); 
 Symfonia (Kadry i Płace, Mała Księgowość, Handel); 
 Comarch ERP Optima (Handel, Płace i Kadry, Kasa/Bank, Księga Podatkowa). 

Demonstracyjne wersje tych programów oraz warunki zakupu wersji edukacyjnych zamieszczone są na stronach interne-
towych producentów oprogramowania: 
 Insert GT: www.insert.com.pl/programy_dla_firm/ksiegowosc_i_finanse/rewizor_gt/opis.html; 
 Symfonia: www.sage.com.pl/pobierz-demo/sage-symfonia/pobierz-demo-sage-symfonia; 
 Comarch ERP Optima: www.comarch.pl/erp/comarch-optima/demo. 

 

Strona 25 (lub 27) – Ubezpieczenia społeczne 

Od 01.04.2018 r. zmieniła się wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. 

Wyszczególnienie Pracownik Pracodawca 
Składka emerytalna 9,76% 9,76% 
Składka rentowa 1,5% 6,5% 
Składka chorobowa 2,45% – 
Składka wypadkowa – 1,8%/1,67%* 

 
* Składka w wysokości 1,80% obowiązywała do 31.03.2018 r. Od 01.04.2018 r. obowiązuje składka w wysokości 1,67%. 
 

Strona 26 (lub 28) – Podatek dochodowy 

Skala podatkowa w 2018 r. wynosi: 

Podstawa obliczenia podatku 
Podatek wynosi 

ponad do 

 85 528 zł 18% minus kwota zmniejszająca 
podatek 85 528 zł  15 395,04 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł 

 

Podstawa obliczenia podatku Kwota zmniejszająca podatek odliczana w rocznym obliczeniu podatku  
lub zeznaniu ponad do 

 8000 zł 1440 zł 

8000 zł  13 000 zł 1440 zł – [883,98 zł × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł ) / 5000 zł] 

13 000 zł 85 528 zł 556,02 zł 

85 528 zł 127 000 zł 556,02 zł – [556,02 zł × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) / 41 472 zł] 

127 000 zł  brak kwoty zmniejszającej podatek 

 
 

Strona 26 (lub 28) – Deklaracje w zakresie podatku dochodowego 

W 2018 r nastąpiła likwidacja deklaracji PIT-40, została ona zastąpiona przez wniosek PIT-WZ. 
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Strona 115 (lub 117) – Test 7 zadanie 34  

Należy zmienić w tabeli błędnie obliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne 7,75%. 

Płaca 
zasadnicza 

Przychód 
ogółem 

Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składka na 

ubezpieczenie 
zdrowotne 

Należna 
zaliczka na 

podatek 

Kwota do 
wypłaty 

emerytalne rentowe chorobowe razem 7,75% 9% 

3000 3000 292,80 45,00 73,50 411,30 200,62 232,98 199 
należy 

obliczyć 

 
 
Strona 132 (lub 134) – Test 9 zadanie 10  

Jest: 
Cechami podatku nie są 

A. nieodpłatność, przymusowość, bezzwrotność. 
B. nieodpłatność, przymusowość, powszechność. 
C. charakter pieniężny, odpłatność, powszechność. 
D. charakter pieniężny, nieodpłatność, dobrowolność. 

Powinno być: 
Cechami podatku nie są 

A. charakter publicznoprawny, przymusowość, bezzwrotność. 
B. charakter niepieniężny, odpłatność, dobrowolność.  
C. charakter pieniężny, nieodpłatność, przymusowość. 
D. charakter publicznoprawny, jednostronność, obowiązkowość. 

Strona 151 (lub 153) – Test 10 zadanie 31  

Należy zmienić w tabeli błędnie obliczoną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% oraz warianty odpowiedzi 
pod tabelą. 

Płaca  
zasadni-

cza 

Przy-
chód 

ogółem 

Składki na ubezpieczenia społeczne 
Składka na 

ubezpieczenie 
zdrowotne 

Koszty 
uzyska-
nia przy-

chodu 

Kwota 
zmniejsza-

jąca  
podatek 

Należna  
zaliczka na 

podatek 
dochodowy emery-

talne 
ren-
towe 

choro-
bowe 

razem 7,75% 9% 

3000 3000 292,80 45,00 73,50 411,30 200,62 232,98 111,25 46,33 
należy  

obliczyć 

A. 400,00 zł 
B. 288,00 zł 
C. 167,00 zł 
D. 199,00 zł 


