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Biuro rachunkowe znany księgowy
https://znany-ksiegowy.pl
Cel stanowi wsparcie rozpoczynającym działalność gospodarczą w wypełnieniu formularzy oraz załatwieniu
formalności w urzędach poprzez skuteczne doradztwo jak również fachowy outsourcing księgowy. W związku
z tym w roku 2020 zdecydowaliśmy się skoncentrować na wsparciu naszych klientów działających w branży i
dzisiaj Znany Księgowy funkcjonuje jako biuro podatkowe dla przedsiębiorców na terenie całej Polski.
Uczciwość czy profesjonalizm są tymi cechami, które stanowią podstawę współpracy z klientem. Obecnie
prowadzimy działalność w całej Polsce. Sprawdź czy świadczymy usługi w Twoim regionie. Nasza firma jest
ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej na wypadek spowodowania szkód w czasie świadczenia usług.
Gwarantujemy usługi najlepszej jakości, zgodne z polskim przepisami. Pomożemy Ci w umocnieniu pozycji
na rynku, a Tobie osiągnąć wyższy poziom prowadzenia Twojej firmy. Nasi pracownicy zawsze kierują się
poczuciem odpowiedzialności, a ich praca jest rzetelna i efektywna. Stawiamy na indywidualne podejście do
każdego klienta jak również regularny kontakt opierający się na partnerskich relacjach.
Nasza propozycja ofertowa to: prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych jak również realizowanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych według zatwierdzonego przez
klienta planu amortyzacji. Dodatkowo zajmujemy się takimi sprawami jak: prowadzenie ewidencji zakupu i
sprzedaży na potrzeby podatku od towarów i usług, obliczanie miesięcznych zobowiązań z tyt. podatku VAT
oraz miesięcznych zaliczek na CIT/PIT, kontrola należności i zobowiązań, aktualny monitoring sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorstwa, występowanie w imieniu klienta przed podmiotami państwowymi,
sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych czy sporządzanie dodatkowych sprawozdań
finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem, sporządzanie obowiązkowych sprawozdań
statystycznych dla GUS oraz NBP, bieżące informowanie o zmianach w regulacjach prawno-podatkowych
dotyczących branży gospodarczej klienta. Na wysokość stawki usługi księgowej bezpośredni wpływ ma forma
ewidencji podatkowej, a więc forma rozliczeń z US, ilość dokumentów księgowych, wysokość obrotów,
złożoność trudności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmę (np. transakcje
wewnątrzwspólnotowe, export, import), ilość zatrudnionych osób oraz dodatkowe usługi księgowe. Napisz do
nas w sprawie indywidualnego kosztorysu pod twój biznes.
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