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Ta oferta nie stanowi informacji handlowej
Adres instytucji/ﬁrmy ogłaszającej ofertę
Poltax Biuro rachunkowe Toruń
87-100 Toruń,
Łódzka 69 6,
Polska
Osoba kontaktowa
Anna Szewczyk
ksiegovo@gmail.com
Tel:
http://www.poltax.net/

Opis przedmiotu zamówienia

Czy warto zdecydować się na współpracę z biurem
rachunkowym?
Biuro rachunkowe Toruń
Plusów nawiązania współpracy z biurem
rachunkowym można wskazać bardzo dużo.
Rozpoczynając współpracę z biurem
rachunkowym Toruń zyskujesz kontakt z
wykształconym profesjonalistą oraz wysokiej
klasy obsługę. Choć głównie biuro zajmuje się
prowadzeniem ksiąg rachunkowych, należy
wspomnieć, że ma więcej zadań, jakich się
podejmuje. Dla przykładu realizuje wyceny
pasywów i aktywów, sporządza zestawienia
obrotów i sald lub segreguje i kataloguje
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dokumentację przedsiębiorstwa. Rozpoczęcie
współpracy z biurem rachunkowym Toruń
powoduje, że biuro zabiera część zadań
przedsiębiorcy, umożliwiając koncentrację na
samej działalności. Dzięki temu zyskuje się nadzór
nad poprawnością rozliczeń i dokumentów z
kontrahentami. Oprócz tego biuro rachunkowe
wykonuje ewidencję wydarzeń gospodarczych,
sporządza ﬁnansowe sprawozdania, a na dodatek
przekazuje deklaracje ZUS i podatkowe. Owocna
współpraca to nie jedyna zaleta wskazująca na to,
że warto zdecydować się na współpracę z biurem
rachunkowym.

Biuro rachunkowe oferuje umiejętności,
wiedzę i znajomość przepisów
Prawo podatkowe jest dość zmiennie, z tej
przyczyny nic dziwnego, że biura rachunkowe
zapewniają bezustanne poszerzanie swojej
wiedzy. Wnikliwa analiza i szybkie dostosowanie
do wdrażanych zmian, gwarantuje, że wszystkie
dokumenty i rozliczenia będą posiadały
odpowiednią strukturę, kompletne dane i
zachowają wymagany porządek. Na bazie
doświadczenia Biuro rachunkowe Toruń oferuje
najbardziej wydajny sposób działania. Pracownicy
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orientują się, jak współdziałać z klientem, by
odbierać dokumenty na czas i jak im pomagać w
biznesie. Obok tego klienci biura rachunkowego
zwykle mają dostęp do informacji, a nawet pomoc
w przyswojeniu najnowszych przepisów. Księgowa
we wszystkich obszarach działa na korzyść
przedsiębiorcy, dlatego z pewnością powiadamia
o wprowadzonych zobowiązaniach oraz
możliwościach, jakie usprawnią prowadzenie
ﬁrmy.

Zgodność i łatwy dostęp do księgowych
dokumentów
Wszelkie operacje ﬁnansowe ﬁrmy
ewidencjonowane są poprzez dokumenty
księgowe. Na ich podstawie można dokonać
poprawnych rozliczeń, z tego względu są
niezbędnym elementem pracy dla biura
rachunkowego Toruń. Wśród nich znajdują się
takie dokumenty księgowe jak dokumenty
zewnętrzne generowane przez lub dla
kontrahentów, dowody wewnętrzne odnoszące się
do działań wewnątrz ﬁrmy (np. listy płac),
dokumenty zbiorcze lub korygujące poprawiające
niepoprawne dokumenty. Biuro rachunkowe
Toruń dba, aby dokumenty nie miały braków oraz
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miały poprawną strukturę oraz wszystkie
konieczne informacje. Najistotniejsze, by klient
udostępniał wszystkie dowody szybko, żeby
księgowa mogła przeliczyć je we właściwym
czasie.
Sposób dostarczania dokumentów księgowych do
biura rachunkowego w Toruniu z reguły zależy od
jego działania. W niektórych miejscach konieczne
jest dostarczanie dokumentów księgowych
oryginalnych. W naszym biurze rachunkowym w
Toruniu wystarczają skany dokumentów.
Gwarantujemy ochronę dokumentów przed
zniszczeniem, niepowołanym rozpowszechnianiem
czy wprowadzaniem zmian. Klient zawsze ma
dostęp do swoich dokumentów, szczególnie że
biuro rachunkowe korzysta z nowoczesnych
rozwiązań.

Informacje uzupełniające
Elektroniczna e-księgowość
Nowoczesne biura rachunkowe coraz częściej
korzystają ze specjalnych programów eksięgowych. Ich bazową korzyścią jest
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elektroniczny dostęp do danych ze wszystkich
urządzeń. Nowoczesna elektroniczna księgowość
umożliwia dodawanie wszystkich dokumentów
księgowych, których zapisy online
przechowywyane są na całkowicie
zabezpieczonych serwerach. Poza tym te
programy pomagają w tworzeniu rozliczeń i
zestawień, a także ułatwiają kontakt pomiędzy
biurem rachunkowym, a przedsiębiorcą. Ponadto
programy księgowości elektronicznej są
intuicyjne i proste w obsłudze. Osoby wdrażające
z reguły proponują szkolenia, a także całkowite
wsparcie i konsultacje techniczne. Tego typu
programy są ciągle aktualizowane, żeby były
zgrane z przepisami oraz zapewniały
bezpieczeństwo informacji. W naszym biurze
rachunkowym w Toruniu korzystamy z programu
enove365.

Komfortowa współpraca z biurem
rachunkowym
Za sprawą nowoczesnych technologii jak
księgowość online, a także możliwościom w
kwestiach dostarczania dokumentów, współpraca
z biurem jest całkiem komfortowa. Opróćz tego
wiele biur rachunkowych prezentuje szeroką
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ofertę. Oprócz bazowej obsługi księgowej w
kwestiach prowadzenia ksiąg rachunkowych czy
wyliczeń dla pracowników m.in. wspierają w
zakładaniu ﬁrmy, przekazują deklaracje do
urzędu, reprezentują przed ZUS czy np.
zapewniają konsultacje telefoniczne. Ważnym
elementem współpracy jest także to, że każde
biuro rachunkowe musi posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności OC. W razie błędów z winy
biura, konsekwencje ﬁnansowe będą pokryte z
polisy biura rachunkowego, a sam klient nie
poniesie żadnych kosztów. Tak samo ważnym
plusem jest również zaoszczędzenie czasu. Biuro
rachunkowe Toruń oferuje wiedzę i pomoc,
dlatego sam klient nie musi nadążać za
nowościami w przepisach albo przyuczać się w
tym zakresie. Współpraca umożliwia skupienie się
na prowadzeniu działalności.

CPV
Księgi rachunkowe
Pakiety oprogramowania do
rachunkowości/księgowości
Usługi księgowe, audytorskie i podatkowe
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Załączniki

pelna ksiegowosc w biurze rachunkowym.jpg

Typ oferty
Kooperacja

Termin składania ofert
13.03.2022

Ważna od
14.09.2021

Branże
Muzyka
Film
Usługi ﬁnansowe
Fotograﬁa
Rzemiosło artystyczne
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Wzornictwo i projektowanie mody
Handel
Wydawnictwa
Pozostałe branże
Transport i logistyka
Wyposażenie wnętrz
Ochrona środowiska
Turystyka, sport i rekreacja
AGD
Budownictwo i architektura
Maszyny i urządzenia
Odzież, tekstylia, wyroby skórzane
Przemysł drzewny i papierniczy
Sektor kreatywny
Zdrowie i medycyna
Organizacja targów i wydarzeń
Media i reklama
IT/ICT
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Nabywcy poza granicami kraju
NIE
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