
Księgowość i administracja firm

• Administracja prowadzona w zaufanym so4ware  

• Zarządzanie dokumentami w jednym miejscu, zachowywanie faktur przychodowych oraz 
kosztowych 

• Sporządzanie deklaracji BTW/VAT/ICP 

• Sporządzenie deklaracji podatku dochodowego IB 

• Sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych 

• Prowadzenie ewidencji i amortyzacji środków trwałych 

• Przygotowanie wniosków, pism do urzędu skarbowego, dotyczących bieżących spraw 
związanych z firmą 

Doradztwo firmowe 
• Pomoc w zalozeniu dzialalnosci 

• Pomoc w doborze odpowiednich ubezpieczen 

• Bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawnych i podatkowych w Holandii   

Dostepne abonamenty do wyboru: 

ZZP / K.O.R. ZZP / Start

abonament / miesiąc / excl. BTW 21% abonament / miesiąc / excl. BTW 21%

€ 40.00 € 80.00

od 1 do 15 dokumentów miesięcznie od 1 do 25 dokumentów miesięcznie

pełna księgowość online pełna księgowość online

prowadzenie ewidencji środków 
trwałych

prowadzenie ewidencji środków 
trwałych

pytania bez ograniczeń pytania bez ograniczeń

umowa na czas nieokreślony umowa na czas nieokreślony



Dodatkowe uslugi dla firm, ceny bez BTW: 

okres wypowiedzenia 1 m-c okres wypowiedzenia 1 m-c

rozliczenie podatku dochodowego IB rozliczenie kwartalne BTW

rozliczenie podatku dochodowego IB

ZZP-V.O.F / PLUS MKB / WEBWINKELS

abonament / miesiąc / excl. BTW 21% abonament / miesiąc / excl. BTW 21%

€ 120.00 € 150.00

od 26 do 50 dokumentów miesięcznie od 51 do 75 dokumentów miesięcznie

pełna księgowość online pełna księgowość online

prowadzenie ewidencji środków 
trwałych

prowadzenie ewidencji środków 
trwałych

pytania bez ograniczeń pytania bez ograniczeń

umowa na czas nieokreślony umowa na czas nieokreślony

okres wypowiedzenia 1 m-c okres wypowiedzenia 1 m-c

rozliczenie kwartalne BTW rozliczenie kwartalne BTW

rozliczenie podatku dochodowego IB rozliczenie podatku dochodowego IB

Numer BTW dla polskich firm 75 €

Rozłożenie długu na raty 30 €

Zgloszenie pracownika na A1 40 €

Zamkniecie dzialalnosci gospodarczej 50 €

Wniosek o zalozenie ubezpieczenia ZZP 50 €

Zmiany zglaszane do KvK 40 €

Rejestracja działalności gospodarczej 50 €



Rejestracja działalności gospodarczej + spotkanie w 
urzedzie 100 €

 
Rozliczenie podatkowe z wprowadzeniem bilansu z firmy 
jednoosobowej, klienci bez pakietu 150 €

Wystapienie o Voorlopige aanslag                       50 
€

Porada pol godziny
30 €

Porada godzine
60 €


