
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA USŁUG KSIĘGOWYCH   

2018 

  



 

 

Profesjonalizm 

• Ponad 18 lat doświadczenia w branży księgowej,  

• styczność z wieloma firmami z różnych branż  

• współpraca z instytucjami finansowymi 

• ciągłe podnoszenie umiejętności 

 

Bezpieczeństwo 
• Ubezpieczenie OC na kwotę 15.000 Euro  

• Przejmujemy całą odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg  

 

Oszczędność 
• na wynagrodzeniu księgowego czy kadrowca  

• na świadczeniach chorobowych/urlopowych w/wym.  

• na kosztach utrzymania pracownika (biurko, komputer, media)  

• na drogim oprogramowaniu finansowo-księgowym 

• na materiałach biurowych 

 

Elastyczność 
• odbieramy dokumenty w wybranym miejscu i czasie  

• możliwość umawiania się z nami po godzinach i w weekend  

• szeroki zakres usług i krótkie terminy realizacji  

• o podatkach do zapłaty informujemy wcześniej - nie w ostatnim dniu 

• reprezentujemy klientów przed organami skarbowymi  

• załatwiamy w urzędzie wszelkie możliwe sprawy za klientów  

 

  

Korzyści ze współpracy z nami 



 
 
 
 

Dla rozpoczynających działalność 

• Bezpłatna pomoc w wypełnianiu formularzy rejestracyjnych oraz innych formalnościach  

• Konsultacje z fachowcem w dziedzinie dotacji i programów unijnych dla nowych firm, 

• Pomoc w zakupie i wdrożeniu oprogramowania finansowego czy magazynowego  

• Bezpłatną reklamę na naszej stronie internetowej  

 

Pełna księgowość 

• Opracowanie Polityki rachunkowości i  planu kont 

• Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych  

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych  

• Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym  i VAT 

• Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),  

• Optymalizacja kosztów oraz przygotowywanie raportów dla Zarządów  

• Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski  

• Sporządzanie sprawozdań finansowych  

• Reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym  

• Wysyłka plików JPK za klientów 

 

Książka przychodów i rozchodów lub ryczałt 

• Komputerowe prowadzenie KPiR lub Ewidencji Przychodów  

• Prowadzenie ewidencji środków trwałych  

• Przygotowywanie rozliczeń w podatku dochodowym i VAT,  

• Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),  

• Optymalizacja kosztów i przygotowywanie raportów dla właścicieli firm  

• Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski  

• Sporządzanie rozliczenia rocznego  

• Reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym  

• Wysyłka plików JPK za klientów 

 

Podstawowa Obsługa kadrowo-płacowa 

• Prowadzenie w systemie komputerowym ewidencji pracowników oraz wymaganej dokumentacji  

• Przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań ZUS  

• Sporządzanie list płac i deklaracji ZUS, kartotek wynagrodzeń pracowniczych oraz raportów RMUA 

• Obliczanie zaliczek na Podatek dochodowy od pracowników oraz sporządzanie na koniec roku PIT-

11, PIT-40  

• Monitorowanie ilości urlopu przysługującego pracownikom, zdolności do pracy oraz terminów 

kolejnych badań lekarskich  

 

 
A do tego wszystkiego w nieustającej promocji dokładany gratis szczególne traktowanie każdego klienta i 

naprawdę przystępne ceny. :-)  

  

ZAKRES USŁUG 



 

 

 

 

 

Jak Państwo zapewne wiecie, naszą „narodową specjalnością” są ciągle zmieniające się przepisy 

podatkowe. Nie jest łatwo posiąść specjalistyczną wiedzę ten temat, a jeszcze trudniej być stale 

na bieżąco. Znacznie lepiej i rozsądniej jest zwrócić się do specjalistów z firmy zewnętrznej 

mogących zagwarantować stały poziom usług, niż stale inwestować w pracowników, którzy po 

zdobyciu specjalistycznej wiedzy najczęściej odchodzą, aby - z korzyścią dla siebie - sprzedawać ją 

na otwartym rynku.   

Biuro Biznes Plus stara się wykonywać jak najwięcej zadań za klientów, począwszy od bieżącego 

księgowania, składania deklaracji, reprezentowania klientów przed organami podatkowymi aż po 

załatwianie w Urzędzie Skarbowym, ZUS czy Urzędach Statystycznych wszelkich możliwych 

formalności. Takie rozwiązanie pozwala firmom skoncentrować się na swej zasadniczej 

działalności, i całą uwagę poświecić klientom, zdobywaniu przewagi nad konkurencją i osiąganiu 

zysków. 

Jeśli są Państwo zainteresowani powierzeniem Państwa księgowości w dobre ręce, bądź mają 

Państwo jakieś pytania czy sugestie  – zapraszamy do kontaktu z nami: 

 

 

Biuro Rachunkowe BIZNES PLUS mgr Tomasz Lelek 

Certyfikat Ministra Finansów nr 28992/2008 

32-087 Zielonki, ul. Skowronkowa 4 

 

Tel stacjonarny:   +48  12  346  24  19 

Tel komórkowy       +48    516  483  596 

Fax:    +48    12  345 05 28 

e-mail ogólny:          biurobplus@gmail.com 

strona www:          www.biznesplus.com.pl 

 

Biuro jest czynne w dni robocze w godz. 7.00-15.00 

Istnieje możliwość spotkania w innym terminie (  np. 

wieczorem lub w sobotę) po wcześniejszym umówieniu się. 

O FIRMIE 


