
Księgowość dla
Twojej spółki
Oferta ważna wyłącznie dla nowych spółek z o.o. założonych wspólnie
z inFakt przez portal S24 Ministerstwa Finansów oraz spełniających
warunki oferty.

•Do 10 dokumentów miesięcznie
•Bez kadr
•Z VAT lub bez
• Spółka usługowa lub handlowa

570 zł netto miesięcznie, płatne z góry za każdy miesiąc oraz 1 miesiąc wypowiedzenia

Kraków, sierpień-wrzesień 2020 – oferta ważna 7 dni od dnia przesłania w wiadomości e-mail



Znacznie więcej niż pełna księgowość,
poznaj co wchodzi w skład oferty

Z księgowością inFakt dla spółek bądź krok bliżej od wymarzonego biznes

Twój osobisty księgowy
Powierz swoje sprawy ekspertowi, którego

polecają zadowoleni klienci. Dzięki integracji
z inFaktem, znajdzie dla Ciebie czas i uwagę.

Przelewy z inFakt Click
Dokonuj płatności do ZUS i US

bezpośrednio z aplikacji. Nie trać czasu na
skomplikowane transakcje i stanie w kolejce.

Ochrona płynności
Dbaj o płynność firmy, korzystając

z najbezpieczniejszych usług
faktoringu, windykacji, pożyczek - jednym

kliknięciem.

Sejf na dokumenty
Przechowuj swoje faktury i dokumenty

w bezpiecznej chmurze. Sam decyduj, kto
poza Tobą będzie mieć do nich dostęp.

Notyfikacje dla wierzycieli
Wysyłaj fakturydo klientów, jednym kliknięciem
przesyłaj przypomnienia o zapomnianej fakturze

emailem lub smsem.

Wgląd w księgowość 24h
Powierz swoje sprawy ekspertowi, którego

polecają zadowoleni klienci. Dzięki integracji
z inFaktem, znajdzie dla Ciebie czas i uwagę.



Porównaj inFakt księgowość dla spółek
Z tradycyjnym biurem rachunkowym



Logowanie z dowolnego miejsca
z dostępem do internetu oraz
przez aplikacje mobilne iPhone
lub Android

Auto-uzupełnianie firm po
numerze NIP

Logowanie z dowolnego miejsca
Wyszukiwarka po NIP



Opcje szybkiej płatności za
faktury dla kontrahentów

Szybkie płatności dla Twoich konktahentów



Faktoring dla faktur
przychodowych…

…i kosztów spółki (ZUS, VAT, PIT, CIT)

Wbudowany faktoring dla faktur
przychodowych

Możliwość rozłożenia
podatków i ZUS na raty



Statystyki przychodów
i kosztów, z podziałem
na miesiące i grupy



Skanowanie faktur kosztowych
za pomocą zdjęcia w aplikacji
inFakt

„Skanowanie” faktur aplikacją mobilną iOS lub Android



Bezpośredni kontakt do
Księgowej lub Księgowego…

…oraz Dział Obsługi Przedsiębiorców w którympracują księgowi,
czynny poniedziałek-sobota od 7 do 22.



Oferta księgowania spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
Składowe oferty
• Osobista księgowa dostępna pod numerem telefonu i email
• Księgowanie do 10 dokumentów miesięcznie
• Ubezpieczenie usługi księgowania
• Dostęp do aplikacji inFakt do wystawiania faktur przychodowych
i robienia zdjęć faktur kosztowych

• Możliwość udostępnienia konta w aplikacji wspólnikom
• Telefoniczne wsparcie księgowe poniedziałek-sobota od 7 do 22
• Możliwość płacenia podatków i ZUS za pomocą transakcji 1-klik

570 zł miesięcznie
Cena netto

Oferta ważna 7 dni. Dlaczego? Ofertę powyżej przedstawiamy wspólnie z księgową lub księgowym którzy mogą podjąć
się księgowości spółki teraz. Jedyny sposób “rezerwacji” tej oferty to podpisanie umowy z inFakt. W przeciwnym
wypadku musimy zwolnić czas księgowych do obsługi innych klientów inFakt.

Cennik usług dodatkowych na kolejnej stronie



Cennik usług dodatkowych i/lub ponad pakiet
podstawowy:
• Każdy dokument ponad pakiet 10 dokumentów - 5 zł
• Rozliczenie Umowy o Pracę - 50 zł / miesiąc / osobę
• Rozliczenie Umowy Zlecenie i wynagrodzenia funkcyjnego - 40zł / miesiąc / osobę
• Rozliczenie Umowy o dzieło -30 zł / miesiąc / rachunek
• Rozliczenie środka trwałego o wartości > 15 tys. zł. - 30 zł / miesiąc
• Przygotowanie części finansowej sprawozdania rocznego w cenie
średniej ceny abonamentu z raportowanego okresu

Wszystkie ceny netto




