SKUTECZNE BIURO
RACHUNKOWE
I DORADZTWO
PODATKOWE

Dodajemy wartość
do Państwa wyników

www.acco.eu

Poczuj wolność
by skupić się na celu
Celem ACCO jest świadczenie
efektywnych, kompleksowych,
profesjonalnych i indywidualnie
dopasowanych do potrzeb
Klientów rozwiązań rachunkowych,
doradczych oraz kadrowo-płacowych.

Jakość pod kontrolą
Mamy świadomość, że spełnianie wymagań jakościowych
stawianych przez naszych Klientów, a tym samym ich
zadowolenie, jest podstawą rozwoju firmy. Kancelaria Doradztwa
Podatkowego ACCO Accounting & Consulting Office posiada
Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 obejmujący
wszystkie procesy występujące w firmie.

Doświadczenie,
które procentuje
ACCO Accounting & Consulting Office
istnieje na rynku od 1995 roku wspierając swoim
doświadczeniem przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne.
Państwa sprawy zostają powierzone doświadczonej,
wykwalifikowanej kadrze kierowniczej oraz
wykształconemu personelowi posiadającemu długoletni
staż i doświadczenie.
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ACCO zostaje członkiem
we Francuskiej Izbie
Przemysłowo-Handlowej
w Polsce. Organizacja ta jest
związkiem pracodawców,
zrzeszającym obecnie
ponad 400 firm z kapitałem
zarówno francuskim, jak
i polskim.

Wdrażamy Certyfikat
Systemu Zarządzania
Jakością ISO 9001,
obejmujący wszystkie
procesy występujące
w firmie.

Członkostwo
w Brytyjsko-Polskiej Izbie
Handlowej Organizacja
zrzeszająca ponad 500
podmiotów gospodarczych
reprezentujących kapitał
z ponad 15 krajów.

ACCO otrzymuje „Złoty
Certyfikat Rzetelności”
przyznawany podmiotom
gospodarczym za
szerzenie etycznych zasad
w prowadzeniu działalności
gospodarczej oraz zdobycie
niepodważalnej oceny
wiarygodności.

Certyfikat
,,Rzetelnego Biura
Rachunkowego roku
2013” potwierdzający
rzetelność oraz
profesjonalizm.

W czym możemy pomóc?
Usługi ACCO
Usługi księgowe
w pełnym zakresie

Doradztwo podatkowe,
reprezentacja podatkowa

Prowadzenie całości procesów księgowych
firm. Profesjonalne usługi w zakresie
księgowości oraz nadzoru księgowego dają
właścicielom przedsiębiorstw wolność do
skoncentrowania się na podstawowych
funkcjach biznesowych i zwiększeniu
zysku.

Zapewniamy naszym Klientom komfort
prowadzenia działalności gospodarczej
wspierając ich usługami doradztwa
i nadzoru podatkowego, ograniczającymi
ryzyko wystąpienia nieprawidłowości jak
również wspomagającymi procesy decyzyjne,
m.in. w celu optymalizacji podatkowej.

Raportowanie i analizy

Obsługa grup kapitałowych

Dla naszych Klientów tworzymy raporty,
przekazujemy informacje rozliczeniowe,
oraz analizy finansowe. Dokumenty
przygotowujemy w językach obcych zgodnie z wymogami firmy matki.

Profesjonalne usługi w zakresie obsługi
grup kapitałowych. Wspieramy
w centralizacji procesów raportowania,
planowania i pomiarów efektywności.

Usługi dla firm
zagranicznych
Specjalistyczna opieka księgowa
i finansowa dla firm zagranicznych
nie posiadających siedziby w Polsce.

Obsługa Kadrowo-Płacowa
Kompleksowa obsługa Kadrowo-Płacowa
dla kadry kierowniczej i pracowników
z zachowaniem tajemnicy informacji,
doradztwo w zakresie Prawa Pracy, audyty
dokumentacji kadrowo-płacowej jak również
czasu pracy. Zapewniamy fachową pomoc
w czasie kontroli oraz reprezentujemy
Państwa przed PIP, ZUS, US, GUS.

Wyprowadzanie
zaległości
podatkowych
Oferujemy usługi przeglądów
księgowych i wyprowadzania zaszłości
księgowych. Zapewniamy pełne
wsparcie i opiekę biegłego rewidenta,
prawnika i doradcy podatkowego.

Zakładanie
i rejestracja spółek
Kompleksowa obsługa w obszarze
opracowania i zawarcia umowy spółki.
Zajmujemy się wszystkimi etapami
niezbędnymi w procesie rejestracji.

Likwidacje spółek
Doradztwo oraz kompleksowe
prowadzenie postępowania
likwidacyjnego spółek na wszystkich
etapach.

Usługi asystenckie
Przeprowadzanie spraw urzędowych,
prowadzenie sekretariatu, arganizacja
spotkań, realizacja tłumaczeń.

Nowość
Usługi administracyjno finansowe
Kompleksowe prowadzenie
i utrzymywanie zapisów księgowych
i administracyjnych w imieniu Klienta,
m.in. realizacja zamówień
i faktur dla dostawców i odbiorców,
analiza wyciągów bankowych Klienta,
nadzór nad płatnościami i należnościami
oraz inne prace administracyjne
w zależności od specyfiki firmy.

Nowość

Kadrowa e-teczka
Możliwość szybkiego dostępu do akt
osobowych, również pracownikowi
- do przetwarzanych o nim danych,
usprawnienie procesów zarządczych,
przyśpieszenie opracowywania
dokumentów, raportów i analiz oraz
skuteczne zabezpieczenie przed
zniszczeniem dokumentów w wyniku
wielokrotnego ich przeglądania.

Przedstawicielstwo
Podatkowe

Pełnomocnik
Podatkowy

Wirtualne
Biuro

W ramach usługi Przedstawicielstwa
Podatkowego zajmujemy się reprezentowaniem
firm zagranicznych spoza Unii Europejskiej nie
posiadających siedziby na terenie Polski do podatku
VAT. Ponosimy solidarną odpowiedzialność za
zobowiązania Podatnika, którego reprezentujemy.

W zakresie usługi Pełnomocnika Podatkowego
zajmujemy się reprezentowaniem
i wypełnianiem wszystkich obowiązków
Klienta wobec instytucji i urzędów.
Usługa skierowana jest do przedsiębiorstw
posiadających siedzibę w Polsce, poza granicami Polski
oraz na terenie Unii Europejskiej.

Wirtualne biuro ACCO (Virtual Office) to nowoczesne
i kompleksowe rozwiązanie pozwalające uzyskać wszystkie zalety
posiadania własnego biura jednocześnie eliminując wszelkie problemy
związane z jego posiadaniem, prowadzeniem i utrzymaniem, obniżając
koszty do minimum. Dopasowane do potrzeb wirtualne biuro pozwoli
prowadzić firmę dokładnie tak jak Klient tego oczekuje, a zaoszczędzony
czas przeznaczyć na sprawy istotne dla rozwoju przediębiorstwa.

Pomagamy przedsiębiorcom
skoncentrować się na
funkcjach biznesowych
i zwiększeniu zysku
Aby odnieść sukces w dzisiejszych zmieniających się
i często skomplikowanych warunkach prowadzenia
działalności gospodarczej, należy liczyć na wsparcie
specjalistów, którzy świadczą więcej niż podstawowe
usługi.
Profesjonalne usługi rachunkowo – doradcze ACCO
dają właścicielom przedsiębiorstw wolność do
skoncentrowania się na celu i zwiększaniu zysku.

Usługi oferowane przez ACCO
 pełna i uproszczona rachunkowość firm
 doradztwo księgowe, finansowe, podatkowe i prawne
 rejestracja oraz rozliczanie na potrzeby VAT firm zagranicznych
nie posiadających siedziby w Polsce: przedstawicielstwo
podatkowe, pełnomocnictwo podatkowe, zwroty podatku VAT
 reprezentacja przy zwrocie VAT
 kontrola zapisów oraz korekt deklaracji podatkowych
 prowadzenie procesu założenia, rejestracji
i likwidacji spółek

ACCO wykonuje usługi:










rachunkowość ON-LINE
sprawy kadrowe, płacowe, ZUS
kadrowa e-teczka
raporty specjalne w językach obcych
sporządzanie sprawozdań finansowych
szkolenia
audyty i przeglądy podatkowe
usługi administracyjno-finansowe
inne czynności cywilno-prawne










w różnych systemach finansowo-księgowych
w poufnych i bezpiecznych dla Klientów technologiach
w oparciu o indywidualne potrzeby Klientów
w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie
z troską o najwyższą jakość świadczonych usług
w językach obcych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski
z pełnym zaangażowaniem w sprawy Klientów
reprezentacji Klienta w urzędach i instytucjach

myacco

online

Co nas wyróżnia?
Doskonale rozumiemy
Państwa potrzeby

Wszystkie informacje
w jednym miejscu

 wieloletnie doświadczenie - od 1995 roku na rynku
 stała kadra pracownicza z wieloletnim doświaczeniem
 świadczymy wysokiej jakości kompleksowe usługi
doradczo-rachunkowe oraz kadrowo-płacowe
 stosujemy unikalne podejście
 posiadamy jasne i precyzyjnie określone procedury
 dotrzymujemy dogodnych dla Państwa terminów
 gwarantujemy szybką odpowiedź na Państwa bieżące zapytania
(komunikacja zwrotna maksymalnie w ciągu godziny)
 gwarantujemy poufność i bezpieczeństwo informacji
 gwarantujemy bezpieczeństwo finansowe i organizacyjne dzięki skali
naszej działalności oraz profesjonalnej polisie ubezpieczeniowej OC

Nasz innowacyjny system myACCOonline zapewnia
ciągły dostęp do Państwa danych biznesowych przez
Internet – 24h na dobę z dowolnego miejsca.
Dzięki bezpiecznemu dostępowi do konta myACCOonline
pozostają Państwo na bieżąco z różnorodnymi danymi,
analizami i dokumentami księgowymi. Informacje
są regularnie aktualizowane i w pełni zintegrowane
z dokumentacją w naszym biurze.

Zapraszamy do kontaktu
Dziękujemy za zainteresowanie Kancelarią Doradztwa Podatkowego ACCO Accounting
& Consulting Office. Jeśli są Państwo zainteresowani w jaki sposób możemy zastosować
nasze podejście biznesowe w Państwa firmie, prosimy o kontakt z jednym z naszych biur.
Biuro Warszawa
Al. Krakowska 131 A
02-180 Warszawa
tel.:+48 (22) 734 76 00
fax:+48 (22) 724 34 36

Grodzisk Mazowiecki
ul.Okulickiego 26 D
05-825 Grodzisk Maz.

www.acco.eu
poczta@acco.eu

