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Od 2002 roku, czyli od momentu w którym wystartowała firma dokładamy dużych starań aby zapewnić
naszym klientom kompleksową obsługę księgową ale również podatkową. Firma ma licencję ministerstwa
finansów oraz ochronę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług. Zapraszamy
do współpracy z nami. Wspieramy również klientów w dziedzinie pomocy prawnej i windykacji należności
finansowych współpracując z kancelariami adwokackimi. Mądre oraz sumienne prowadzenie rachunkowości
przy pełnych konsultacjach z doskonale wykwalifikowanymi ekspertami, daje nam pełny obraz obecnego
stanu finansowego przedsiębiorstwa, co w konsekwencji umożliwia podejmować najbardziej trafne decyzje.
Na początku proponujemy zapoznać się z ofertą biura księgowego którą znajdziesz na naszej stronie www.
Osiągnij sukces. To właśnie motto kieruje pracą naszych ekspertów podatkowych, których celem jest takie
kierowanie przedsiębiorstwem, aby poprawne jego zarządzanie minimalizowało koszty podatkowe, do tych
niezbędnych oraz koniecznych, w taki sposób aby maksymalnie duże środki mogły być inwestowane w jego
rozwój. W obliczu stale zmieniającego się otoczenia gospodarczego i prawa podatkowego przedsiębiorstwa
zobligowane są w sposób ciągły dostosowywać się do nowych przepisów. Świadczymy usługi z zakresu
windykacji należności finansowych. W skład oferowanych przez nas usług wchodzą reprezentowanie
przedsiębiorcy przed organami podatkowymi; opracowanie dokumentów i wniosków dla organów
państwowych, w tym również odwołania od ich decyzji, szeroko pojęte, kompleksowe doradztwo podatkowe;
reprezentowanie klienta przed podmiotami zewnętrznymi, w tym przed sądami; sporządzanie deklaracji
podatkowych. Ponadto zajmujemy się również redagowaniem szeroko pojętej korespondencji klienta oraz
kierowaniem wniosków do organów skarbowych. Bardzo często nasi klienci przed przyjściem do naszego
biura rachunkowego myślą, że forma działalności którą wybrali jest jedyna oraz właściwa. Przy wielu
klientach rozwiewamy tę myśl. Jeśli poszukujesz sprawdzonego, doświadczonego biura rachunkowego w
swoim mieście zachęcamy do współpracy z Znany Księgowy. Pomożemy ci dokładnie tak samo jak
pomogliśmy setkom klientów. Zadzwoń do nas.

Kategorie
Biznes i gospodarka - Biura rachunkowe
Biznes i gospodarka - Doradztwo
Strony według regionów - Śląskie - Żywiec
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Biuro rachunkowe, Księgowy, Księgowa, Dobry księgowy, Biura rachunkowe, Księgowość

Informacje
Numer ID strony: 29011/18506, Status strony: aktywna od 05/02/2021 12:22, Typ strony: wyróżniona od
04/02/2021 07:57, Data dodania: 01/02/2021 13:53, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba
kliknięć: 4, odsłon: 649

Page 1 / 1

http://www.ranking.net.pl/29011
https://znany-ksiegowy.pl
http://www.ranking.net.pl/biznes_i_gospodarka
http://www.ranking.net.pl/biznes_i_gospodarka/biura_rachunkowe
http://www.ranking.net.pl/biznes_i_gospodarka
http://www.ranking.net.pl/biznes_i_gospodarka/doradztwo
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow/slaskie
http://www.ranking.net.pl/strony_wedlug_regionow/slaskie/zywiec
http://www.ranking.net.pl/wedlug_domeny
http://www.ranking.net.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.ranking.net.pl/biuro_rachunkowe
http://www.ranking.net.pl/ksiegowy
http://www.ranking.net.pl/ksiegowa
http://www.ranking.net.pl/dobry_ksiegowy
http://www.ranking.net.pl/biura_rachunkowe
http://www.ranking.net.pl/ksiegowosc
http://www.google.pl/search?q=site:https://znany-ksiegowy.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:https://znany-ksiegowy.pl
http://www.bing.com/search?q=site:https://znany-ksiegowy.pl

