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C| Księgowość, ewidencja wynagrodzeń 

Usługa obejmuje następujące czynności w ramach opłaty ryczałtowej: 

▶▶ Prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z przepisami prawa polskiego dot. prowadzenia 

działalności gospodarczej 

▶▶ Rejestracja zdarzeń księgowych 

▶▶ Poprawne sporządzanie i składanie do właściwych organów deklaracji podatkowych: CIT, 

VAT, PIT i innych podatków, do których uiszczania Klient będzie zobowiązany w czasie trwania 

umowy 

 

Usługi wyłączone z opłaty ryczałtowej, których koszt jest naliczany oddzielnie: 

▶▶ Księgowanie każdego dodatkowego dokumentu powyżej limitu 150 dokumentów 

▶▶ Sporządzenie – na życzenie Klienta – dodatkowych list, rejestrów, raportów, komunikatów, 

dot. prowadzonych rejestrów, itp. 

▶▶ Sporządzanie wyliczeń lub innych dokumentów wynikających z obecności walut obcych 

▶▶ Czynności związane z otwarciem ksiąg dla Klienta; wszystkie inne czynności wykonywane w 

związku z prowadzeniem ewidencji księgowej 

▶▶ Szacowanie wartości aktywów, szacowanie kosztów sprzedaży, itp. 

▶▶ Archiwizacja dokumentów po zakończeniu roku, sporządzenie i zatwierdzenie 

sprawozdania finansowego 

▶▶ Sporządzanie i dostarczanie deklaracji do ZUS, przygotowanie i złożenie dokumentów 

rejestracyjnych w ZUS, usuwanie wpisów, wprowadzanie zmian, sporządzanie raportów RMUA 

▶▶ Sporządzanie listy płac pracowników Klienta oraz dokumentacji związanych z deklaracjami 

podatkowymi (PIT), ubezpieczeniem społecznym (ZUS) oraz opłatami na Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podstawie danych dostarczonych przez 

Klienta 

▶▶ Roczne deklaracje podatkowe dla pracowników (PIT-11/8B) 

▶▶ Dostosowanie umów do wymogów dot. podatku dochodowego PIT i ZUS 

▶▶ Sporządzanie dodatkowych deklaracji (GUS, NBP, itp.) i ewidencji 

 



 

 

 

 

▶▶ Porady dot. Urzędu Skarbowego, ZUS, itp. (w tym: sporządzanie pism skierowanych do ww. 

organów) 

▶▶ Konsultacje bieżące, badania powzięte z inicjatywy klienta (drogą telefoniczną, przez 

internet, e-mail, itp.), a także wyjaśnienia dokumentów księgowych w przypadku braku 

odpowiedniego opisu tych dokumentów sporządzonego przez Klienta 

▶▶ Udział w audycie sprawozdania finansowego prowadzonym przez audytora lub udział w 

weryfikacji, inspekcji lub kontroli podatkowej (sporządzenie dokumentacji i złożenie wyjaśnień w 

związku z dokumentacją) 

▶▶ Porady i opinie podatkowe 

▶▶ Deklaracje Intrastat 

▶▶ Sporządzenie wniosku o zwrot podatku VAT lub akcyzy, wraz z dokumentami i załącznikami 

wymaganymi przez organy podatkowe lub celne 

▶▶ Podsumowanie roku i sporządzenie sprawozdania finansowego za dany rok, doroczne 

sporządzanie raportów zwrotu podatku oraz rocznego sprawozdania finansowego według prawa 

polskiego 

▶▶ Ewidencja środków trwałych powyżej 10 pozycji 

 

Ofertą nie są objęte: 

▶▶ Sprawy związane z działem HR Klienta 

▶▶ Zarządzanie zapasami Klienta 

▶▶ Sporządzenie wykazu środków trwałych poprzez liczenie i katalogowanie poszczególnych 

komponentów 

▶▶ Sporządzenie wymaganego przez prawo rocznego sprawozdania Zarządu z działalności 

Spółki 

▶▶ Płatność podatków, składek do ZUS 

▶▶ Zawiadamianie o jakichkolwiek czynnościach niezgodnych z prawem 

 

 



 

 

 

 

 

Administracja 

Usługa obejmuje następujące czynności: 

▶▶ Sporządzanie i wystawianie faktur sprzedaży 

▶▶ Kontrola i zatwierdzanie faktur kupna 

▶▶ Raporty dot. zarządzania kupnem i sprzedażą, w formie elektronicznej 

▶▶ Podstawowe zarządzanie rachunkami bieżącymi Spółki w walutach PLN, EUR lub innych, 

uzgodnienie wyciągów bankowych 

▶▶ Dokonywanie płatności na rzecz działalności firmy, w tym: płatności krajowe i zagraniczne, 

zapłata podatków: podatek dochodowy, podatek dochodowy od osób prawnych, VAT oraz ZUS 

▶▶ Zarządzanie gotówką w ramach działalności Spółki 

▶▶ Sporządzanie raportów finansowych za potrzeby księgowości 

▶▶ Pomoc przy sporządzaniu dokumentów związanych z administracją i księgowością 

(należyte wypełnianie formularzy) 

▶▶ Przechowywanie kopii dokumentacji Spółki 

▶▶ Zarządzanie relacjami z Zarządem, sprawami finansowymi oraz sporządzanie raportów z tej 

działalności 
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