
 

 

Opis szkolenia RAKSSQL: Rozliczenie składek ZUS oraz sporządzenie deklaracji DRA dla jednego źródła 
dochodu w KPiR 

Rozliczenie składek ZUS oraz sporządzenie deklaracji DRA dla 

jednego źródła dochodu w KPiR 

Cel szkolenia: Prawidłowe sparametryzowanie składek ZUS w module KPiR. 

Poprawna kolejność wykonywania operacji podczas wprowadzania 

danych dotyczących składek ZUS. Bezproblemowe generowanie 

deklaracji DRA. 

Pytania, na które uzyskasz 

odpowiedzi: 

• Jak poprawnie wykonać parametryzację składek ZUS? 

• Jak właściwie sparametryzować dane dotyczące terminu 

przesyłania deklaracji?  

• Jak bezbłędnie rozliczyć składki ZUS przedsiębiorców w 

programie RAKS SQL? 

• Jak wygenerować deklarację DRA w formacje xml gotową do 

zaimportowania do systemu Płatnik? 

Szkolenie przeznaczone 

jest dla: 

 

• Osób, które pracują na module KPiR w RAKSSQL 

• Osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pracy w 

module KPiR 

• Osób, które rozliczają składki ZUS udziałowców oraz 

wystawiają i wysyłają deklaracje DRA 

Data i godziny szkolenia: 17.04.2023 godzina 9:30 

Czas trwania: Około 1 godziny + do 15 minut na pytania 

Forma szkolenia: Szkolenie jest realizowane zdalnie poprzez platformę ZOOM. 

Ma formę pokazu działania modułu Księga Przychodów i 

Rozchodów w zakresie rozliczania składek ZUS i sporządzania 

deklaracji DRA dla jednego źródła dochodu. Na końcu szkolenia 

przewidziany będzie czas na zadawanie pytań. 

Cena szkolenia: 99 zł netto 
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Warunki uczestnictwa: Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy poprzez formularz dostępny 

na stronie https://raks.pl/szkolenia/. Po przesłaniu formularza 

otrzymają Państwo fakturę pro forma lub link do szybkiej płatności 

Tpay, uregulowanie płatności jest warunkiem uczestnictwa w 

szkoleniu. 

Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany mailowo 

2 dni przed terminem szkolenia, a przypomnienie o szkoleniu na 

około godzinę przed terminem spotkania. Podczas logowania na 

szkolenie konieczne jest podanie danych zgodnych z wypełnionym 

formularzem – jest to warunek wpuszczenia na szkolenie. 

W przypadku nieobecności na szkoleniu wpłacone środki nie 

podlegają zwrotowi. 

Warunkiem realizacji szkolenia jest zgłoszenie się 6 

Uczestników. W przypadku mniejszej liczby szkolenie 

może zostać odwołane. 
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