
ZADANIE 1 
Salda wybranych kont księgowych wynoszą: 
Rozrachunki z odbiorcami 12400,- 
Rozrachunki z dostawcami 16250,- 
Rachunek bieżący                25 100,- 
Kasa                                       1 500,- 
 
1/ Lista płac za bieżący miesiąc 3000,- 
a/ składki na ubezpieczenia społeczne obciążąjące pracownika............ 
b/ składki na ubezpieczenia zdrowotne obciążające pracownika.... 
/zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych potrącona w liście płac..... 
d/ składki na związki zawodowe....30,- 
2/PK Składki na ubezpieczenia społeczne, FP i FGŚP obciążające pracodawcę......... 
3/Wb- wpływ należności od odbiorcy....2500,- 
4/Faktura Vat za zakupione i przyjęte do magazynu materiały 1000,- + 22 % Vat........ 
5/ Faktura Vat za sprzedane towary 3000,- + 22 % Vat..... 
6/ Wystawiono weksel celem regulacji zobowiązania wobec dostawcy; suma weksla 3000,- 
w tym zobowiązanie 2800,- 
7/PK przeksięgowanie Vatu naliczonego.... 
8/ PK przeksięgowanie Vatu należnego..... 
9/WB uregulowano zobowiązanie wobec urzędu skarbowego z tytułu Vat-u......... 
10/RK wypłacono zaliczkę pracownikowi na zakup materiałów 200,- 
11/ PK naliczony podatek od osób prawnych 450,- 
12 WB przelew składek na związki zawodowe 30,- 
 
otworz konta, zaksięguj podane operacje gospodarcze obliczając brakujące wielkości liczbowe. Lista 
sporządzona jest dla 3 pracowników, którym przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 
102,25,zaliczka na podatek wg stawki 19 % ulga podatkowa w wysokośći 44,17. Wymiar składki na 
ubezpieczenie wypadkowe 1,93 % Pozostałe składki wg obowiązujących przepisów. 
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