
Współpraca z nami to:
profesjonalizm, bezpieczeństwo i wygoda dla Twojej �rmy!

eksiegowa.online

Usługi
księgowe

 biuro@eksiegowa.onlineeksiegowa.online

Adres:
ul. Nowa 46 
39-300 Mielec, Polska

Biuro w partnerstwie RARR Rzeszów
Biuro partnerskie RARR eksiegowa
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Finanse Group

Oferujemy usługi księgowe i doradcze na najwyższym profesjonalnym 

poziomie i w atrakcyjnej cenie.

Zrobimy wszystko, aby wspierać klientów naszego biura na ich drodze do sukcesu. 

Dlatego oddajemy do Twojej dyspozycji naszą wiedzę, zaangażowanie 

i doświadczenie, służąc pomocą zawsze, kiedy będzie to potrzebne.

Oferujemy wsparcie 
specjalistów 
i niezawodny 
program do 

księgowości online 
dla każdej �rmy.

Pomoc 
prawna

Zapewnimy Ci 
profesjonalne usługi 

adwokatów, 
doradców 

podatkowych i 
radców prawnych.

Szkolenia 
BHP

Przeprowadzimy 
analizę stanu 

bezpieczeństwa i 
higieny pracy wraz 

ze wszystkimi 
szkoleniami z 
zakresu BHP.

Kadry 
i płace

Listy płac, deklaracje 
ZUS, ustalanie 

wysokości zaliczki 
na podatek docho-
dowy i wiele więcej. 
Usprawnimy Twoje 

sprawy kadrowe.

Finansowanie 
działalności
Pomożemy Ci 

uzyskać korzystne 
wsparcie �nansowe 

dla Twojej �rmy.
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Nasza oferta jest elastyczna i skierowana zarówno do
�rm jednoosobowych, jak i spółek, fundacji oraz stowarzyszeń.

Biuro w partnerstwie 
RARR Rzeszów

Dostarczamy usługi księgowe w pełnym zakresie:

zajmiemy się Twoją księgowością w formie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjo-
nowanego, księgi podatkowej oraz ksiąg handlowych;

nasze usługi i elastyczne abonamenty cenowe zapewnią Ci wysoką jakość usług, 
racjonalizację kosztów obsługi księgowej i uwolnią od wszelkich problemów 
związanych z prowadzeniem rachunkowości �rmy;

możesz dostarczać dokumenty samodzielnie, wybrać obsługę kurierską lub to 
my odbierzemy od Ciebie dokumenty w dogodnym terminie;

jako nasz klient uzyskasz możliwość bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie 
prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej;

nasze abonamenty to nie tylko usługi księgowe razem z nimi otrzymujesz moni-
toring należności i doradztwo podatkowe.
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○

○
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Oferujemy Ci bez dodatkowych opłat możliwość korzystanie 
z platformy do fakturowania online, monitorowania płatności online , 

kosztów, wielkości podatków i składek ZUS!

Skontaktuj się z nami

https://eksiegowa.online/kontakt/



