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Wstęp

„Podatkowa księga przychodów i rozchodów” jest praktycznym poradnikiem dla podmiotów pro-
wadzących księgę wraz z towarzyszącymi jej urządzeniami księgowymi. Do zapoznania się z nim
zapraszam nie tylko osoby rozpoczynające działalność gospodarczą i chcące samodzielnie prowa-
dzić swoją PKPiR, ale również tych z Państwa, którzy na co dzień zajmują się problematyką podat-
ków i pragną pogłębić swoją wiedzę. Książka jest skierowana do księgowych, doradców podatko-
wych, właścicieli i pracowników biur rachunkowych.

W publikacji znajdą Państwo m.in. opisy sposobów uniknięcia pułapek, na jakie narażony jest pod-
miot prowadzący księgę, omówienie formalności, których zobowiązany jest on dopełnić przed roz-
poczęciem działalności oraz w trakcie jej prowadzenia, a także metody rozwiązania licznych pro-
blemów związanych z prowadzoną działalnością. Dodatkiem do książki są wzory dokumentów
niezbędnych podczas ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, które znajdą Państwo na stronie
repozytorium.beck.pl.

Rozpoczynając lekturę poradnika, nie trzeba mieć żadnego przygotowania merytorycznego.
Czytelnik systematycznie zaznajamiany jest z kolejnymi pojęciami i zagadnieniami, zilustrowa-
nymi dużą liczbą praktycznych przykładów rozwiązywania problemów, i w ten sposób „bezbole-
śnie” sukcesywnie wchodzi w świat PKPiR. Jeżeli do tej pory nic o księdze nie wiedział albo wie-
dział o niej niewiele, to szybko zmieni się z laika w eksperta.

Podstawowym założeniem poradnika jest wieloaspektowe przedstawienie rozległej problematyki
prowadzenia PKPiR. Poradnik stanowi kompendium wiedzy niezbędnej do zrozumienia natury
księgi oraz zasad ewidencjonowania w niej różnych zdarzeń gospodarczych. Podzielony został
na części, z których każda stanowi niejako odrębną całość. Część I zawiera zbiór opracowań teo-
retycznych, dzięki którym Czytelnikowi łatwiej będzie zrozumieć problemy, z jakimi mają do czy-
nienia przedsiębiorcy prowadzący księgę. Poszczególne opracowania stanowią próbę ukazania za-
równo ogólnych, jak i szczegółowych rozwiązań prawnych. Część II to zbiór porad dotyczących
rozwiązań stosowanych w praktyce przez podatników prowadzących księgę. W części III Czytelnik
będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę nabytą podczas lektury poradnika.

Z przyjemnością zapraszam Państwa do zapoznania się z efektami mojego ponad dwudziestolet-
niego doświadczenia, które zdobyłem jako doradca podatkowy.

Szczególnie cenne będą uwagi i sugestie Czytelników poradnika, o które serdecznie proszę i które
zostaną uwzględnione przy ewentualnych kolejnych wydaniach publikacji. Jeżeli uznają Państwo,
że chcą podzielić się ze mną swymi uwagami i spostrzeżeniami dotyczącymi poradnika, proszę pi-
sać na adres: slawek.dziudzik@gmail.com.
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