
 
Пропонуємо бухгалтерський супровід підприємствам і підприємцям, як на тимча-

совій, так і на постійній основі. Фахівці Аутсорсингової компанії «БУХГАЛТЕР» 24/7 трима-
ють руку на пульсі новинок в сфері законодавчих змін. 

 
Співпраця в сфері аутсорсингу дозволяє:  

 Знизити витрати на оплату лікарняних та відпусток. 
 Відмовитися від оренди офісу та обладнання робочих місць. 
 Заощадити час на підбір персоналу та проведенні співбесід.  
 Отримати ефективні інструменти для ведення бізнесу успішно перевірені нами і 

нашими клієнтами. 
 Отримати гнучку систему цін на послуги. 
 Працювати з досвідченою командою фахівців  Аутсорсингової компанії «БУХГАЛТЕР» 

Ми обслуговуємо підприємства найрізноманітніших сфер діяльності: виробничі компанії, 
будівельні організації, аптеки, продуктові магазини, заклади громадського харчування, сільськогос-
подарські підприємства, туристичні агенції та багато інших. 

 
Послуги аутсорсингової компанії:  

 Індивідуальний підхід  до кожного клієнта.  
 Підбір та оптимізація системи оподаткування. 
 Підготовка та подача звітності в держструктури. 
 Консультаційна підтримка з питань бухгалтерського обліку та оподаткування.  
 Можливість укладення договору на повний супровід з функцію головного бухгалтера, 

або нішевого бухгалтера (первинка, зарплата, кадри т.ін.)  
 Реєстрація підприємств і підприємців, підбір КВЕД.  
 Організація і ведення бухгалтерського і податкового обліку підприємств і підприємців 

усіх форм власності будь-якої системи оподаткування. 
 Кадровий облік (оформлення прийому, звільнення, відпусток, нарахування та виплата 

заробітної плати). 
 Юридичний супровід.  

Наша компанія також успішно працює на ринку Польщі. Пропонуємо скористатися нашими по-
слугами. Ми допомагаємо: 

 Обрати коди діяльності PKD. 
 Отримати електронний цифровий підпис. 
 Зареєструвати платника VAT + VAT UE. 
 Отпримати реєстраційний номер KRS, податковий номер NIP, статичний номер RE-

GION, страховий номер ZUS. 
 Укласти умову на віртуальну адресу. 
 Виготовити печатку. 
 Укласти статутний договір. 
 Відкрити рахунок в Польському банку. 
 Знайти приміщення для діяльності. 
 Підібрати та працевлаштувати співробітників. 
 Вести бухгалтерсько-податковий та кадровий обіг. 

 
.Аутсорсингова компанія Бухгалтер вже давно зарекомендувала себе як надійний консуль-
тант  багатьох бізнесів, здатний думати наперед і швидко реагувати на зміни ваших по-
треб. 

Аутсорсингова компанія «БУХГАЛТЕР» 

 

 


