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Description of the contract
Księgowość online dla przedsiębiorców
Wnajęcie biura rachunkowego ma swoje plusy nie tylko dla rzetelnego wsparcia w rozliczeniach oraz
przestrzegania właściwych przepisów. W tej chwili wiele biur rachunkowych i samych księgowych korzysta z
systemów księgowości elektronicznej. Co sprawia, że elektroniczna księgowość jest często stosowaną
metodą? Przede wszystkim dlatego, że aplikacja ma szerokie zastosowanie oraz sprawdzi się w wielu
rodzajach przedsiębiorstwa. Oprócz tego wdrożenie, a później używanie takiego programu księgowości
elektronicznej jest właściwie proste. Zazwyczaj ﬁrmy instalujące taką aplikację oferują szkolenia
pracowników i przedsiębiorców, jacy będą korzystali z księgowości elektronicznej, a obok tego pomoc
techniczną. Zastosowanie aplikacji księgowości online ułatwia pracę samego biura rachunkowego i jest
całkowicie komfortowe dla przedsiębiorcy.
W jaki sposób pracuje e-księgowość?
Możliwości aplikacji księgowości online są tak duże, że bez problemu da się je dostosować do rodzaju i
wymogów ﬁrmy. Przede wszystkim przez tego rodzaju programy możliwe jest odkładanie dokumentów
księgowych oraz ich generowanie (na przykład deklaracje podatkowe czy ubezpieczeniowe), dzięki czemu
natychmiast będą zdatne do wydruku i dostarczenia do odpowiedniego urzędu np. ZUS czy Urzędu
Skarbowego. Przez e-księgowość można również prowadzić księgi rachunkowe, określać składki
podatkowe, formułować bazy danych czy przygotowywać i edytować plany kont. Ważnym plusem jest także
magazynowy system, czy dojście do analiz. Ciągły kontakt z księgowym lub z biurem rachunkowym
zapewnia prawidłowość wyliczeń i odpowiedni obieg danych. W ten sposób księgi rachunkowe prowadzone
są fachowo i nie ma w nich uchybień. Głównym zadaniem przedsiębiorcy pod względem księgowości jest
dostarczanie dokumentów na czas, by nie dopuszczać do opóźnień rozliczeniowych.
Program księgowości online
Wśród najpopularniejszych aplikacji księgowości online jest enova365, która w wielostronny sposób steruje
zasobami ﬁrmy. Ta nowoczesna aplikacja daje korzystającym możliwość wejścia w niezbędne dane, a także
pełnego kierowania dokumentami. System enova365 jest absolutnie zjednoczony z pozostałymi
programami księgowymi, dlatego też w prosty sposób da się do niego importować dokumenty wystawione
w innej aplikacji. Na tej aplikacji księgowości online użytkownik może pracować samodzielnie lub ze
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wsparciem księgowej. Jest całkiem prosty w użyciu, a częste aktualizacje gwarantują, że poszczególne
elementy będą zgodne z obowiązującymi przepisami i zachowają bezpieczeństwo danych. Używanie
programu elektronicznej księgowości w dużym stopniu mechanizuje pracę oraz wspomaga prowadzenie
ewidencji. Oprócz tego w aplikacji enova365 udostępnione jest nadawanie uprawnień, za pomocą czego
przedsiębiorca bez przeszkód wskaże dostęp pracowników oraz ich zakres działania.
Funkcjonalności aplikacji do księgowości i faktur
System enova365 przygotowano ze specjalnych modułów skierowanych na poszczególne obszary działania
przedsiębiorstwa. Każda ﬁrma, która zdecyduje się na wdrożenie księgowości online, może dobrać do
wybrane moduły. Każdy z nich skoncentrowany jest na kierowanie biznesem w wielu obszarach. Dla samych
księgowych i klientów biur rachunkowych utworzono parę dedykowanych modułów. Każdy z nich oferuje
najpotrzebniejsze opcje. Generalnie umożliwiają kompleksową obsługę księgową klientów biura .
To zapewnia sprawne robienie tych samych czynności, tworzenie deklaracji, plików JPK_VAT lub np.
tworzenie okresów obrachunkowych. Dzięki aktualizacjom księgowości online wszystkie dokumenty są
zgrane z wytycznymi, a oprócz tego da się je bez trudu przesyłać do właściwych organów. Oprócz tego
biuro rachunkowe za pomocą programu księgowości online oblicza VAT oraz prowadzi wymaganą
ewidencję. Co więcej wszelkie przeliczenia kadrowo-płacowe dotyczące czasu pracy, nadgodzin,
chorobowych zwolnień lub urlopów i delegacji są uwzględniane w funkcjach programu. Na bazie tego
dostępne jest wystawianie deklaracji ZUS. Wystawianie wszystkich deklaracji i rozliczeń możliwe jest za
sprawą wbudowanych schematów.
To, co szczególnie istotne dla samych klientów biura , jakie korzysta z księgowości elektronicznej, to
komunikacja między biurem, a klientem. Przez aplikację księgowości online przedsiębiorca ma pełen dostęp
do najpotrzebniejszych dokumentów i danych w dowolnym miejscu i czasie. Ponadto wszystkie dokumenty
można dostarczać metodą elektroniczną. Oprócz tego przedsiębiorca może przygotowywać niektóre
wydruki, z gwarancją pełnego bezpieczeństwa informacji.
Dlaczego warto korzystać z elektonicznej księgowości?
Używanie elektronicznej księgowości to głównie wygoda w postaci dojścia do danych w dowolnym miejscu.
Dzięki księgowości elektronicznej i stałemu kontaktowi z biurem rachunkowym nie trzeba orientować się w
zmianach prawa podatkowego, ani martwić się bezpieczeństwem informacji. poza tym system jest łatwy w
obsłudze oraz dostępny na różnych urządzeniach. Takie wskazane korzyści przekonują do tego, że warto
przemyśleć aplikację e-księgowości we własnym biznesie.

www.mzp.com.pl/ﬁnanse/praca-w-zawodzie-ksiegowej/
www.vipkatalog.pl/ﬁnanse/ksiegowosc/
www.agsmedia.com.pl/ﬁnanse/ksiegowosc-torun/
www.kbr.com.pl/ﬁnanse/pozyczki-przez-internet/
www.kbr.com.pl/ﬁnanse/odszkodowania-ubezpieczenia-zdrowotne/

Supplementary information
Księgowość dla przedsiębiorstw
Posiadanie ﬁrmy łączy się wprost z potrzebą prowadzenia księgowości. Na podstawie dokumentów
księgowych rejestrowane są wszelkie zdarzenia ﬁnansowe zachodzące w ﬁrmie, za pomocą czego o wiele
prościej analizować wydatki. Dowody księgowe zawierają m.in. informacje na temat zakupów i sprzedaży,
inwestycji czy wydatków ﬁrmy i informacje z działu podatków i wynagrodzenia pracowników. Z uwagi na to,
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że księgowość jest istotnym oraz szerokim działem niemal każdej ﬁrmie, biorąc pod uwagę jej wielkość
potrzebna jest osoba, współpraca z biurem rachunkowym albo pełen wydział odpowiedzialny za
prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Możliwe są dwa główne sposoby prowadzenia księgowości, są to: księga handlowa, inaczej pełna
księgowość i księga przychodów i rozchodów, inaczej księga podatkowa. Przepisy zawarte w ustawie o
rachunkowości regulują zasady, które określają, które przedsiębiorstwa muszą mieć pełną księgowość, a
jakim wystarczy księga przychodów i rozchodów. W zależności od działalności i od samego charakteru ﬁrmy
oraz przychodu rocznego.
Metody prowadzenia księgowości
Księga handlowa to najobszerniej rozbudowana forma rozliczeń. Przez dokładne dane określa sytuację
ﬁnansową przedsiębiorstwa: płynność, rentowność oraz ﬁnansową gospodarność. Na bazie pełnej
księgowości działalność rozlicza się z ﬁskusem. Według ustawy o rachunkowości do prowadzenia księgi
handlowej zobowiązane są na przykład spółki handlowe w tym kapitałowe, osobowe oraz spółki w
organizacji, fundacje i stowarzyszenia nawet w sytuacji, gdy ich przychodem są wyłącznie składki członków,
a także powiaty, województwa, gminy oraz ich związki. Ponadto pełną księgowość prowadzą osoby ﬁzyczne,
spółki cywilne osób ﬁzycznych, jawne spółki osób ﬁzycznych oraz spółki partnerskie, jeśli w poprzednim
roku obrotowym ich zarobki netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji ﬁnansowych wyniosły
przynajmniej wartość 2.000.000 euro w złotówkach.
Z kolei księga przychodów i rozchodów jest księgowością uproszczoną. Wpisy na temat przychodów i
rozchodów muszą obejmować w tym wypadku wykaz dochodów, kosztów i przychodów z rozgraniczeniem
na podatkowe zwolnienia. Do wykazu w księgowości uproszczonej muszą zostać uzupełnione też ewidencje
trwałych środków, pracowników, a oprócz tego spis dochodów zwolnionych z podatku we wcześniejszych
latach. Księgę przychodów i rozchodów prowadzą osoby ﬁzyczne, spółki cywilne osób ﬁzycznych, jawne
spółki osób ﬁzycznych oraz spółki partnerskie, jakich przychód pełnego roku nie jest wyższy 2.000.000 euro
w złotówkach.
Sposób prowadzenia księgowości uzależniony jest od działania ﬁrmy, wielkości, charakteru oraz struktury. O
tym, któremu sposobowi prowadzenia księgowości musi podlegać dana ﬁrma zawsze warto omówić ze
specjalistą. Na przykład zakładając działalność ze wsparciem księgowej, przedsiębiorca z pewnością uzyska
podpowiedź od samej księgowej, która forma okaże się najodpowiedniejszą.
Elektoniczna księgowość
Tak jak w innych obszarach, w księgowości także pojawiają się nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Dużym udoskonaleniem w prowadzeniu biznesu są przygotowane w ciągu ostatnich lat programy
komputerowe, oferujące profesjonalne prowadzenie księgowości. Zazwyczaj tego rodzaju programy można
wykupić w abonamencie lub na własność. Większość biur rachunkowych korzysta z takich programów,
przede wszystkim ze względu na to, że księgowość online jest sporym usprawnieniem pracy księgowej, a
także komfortu przedsiębiorcy. Wśród różnych opcji w księgowości elektronicznej znajdują się: możliwość
sprawnego i szybkiego wystawiania, przekazywania, a także zbierania dokumentów, zmian planów kont,
szybkiego podglądu ﬁnansów i dojścia do informacji o składkach i podatkach ZUS. Z reguły program eksięgowości jest wyjątkowo łatwy w obsłudze, a kolejnie aktualizacje dbają, żeby program był ciągle zgodny
z aktualnymi przepisami.
W jaki sposób współpracować z księgową?
Opcje współpracy z księgową są zróżnicowane. W wypadku dużych ﬁrm, gdzie jest bardzo dużo
generowanych dowodów księgowych, najmocniej sprawdza się zatrudnienie księgowej (albo nawet
powołanie całego działu księgowego) na etat. W przypadku mniejszych i średnich przedsiębiorstw często
stosowaną praktyką jest prowadzenie księgowości, nawiązując współpracę z biurem rachunkowym. Istotne
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we współdziałaniu z księgową jest określenie narzędzi, z których będą korzystać obie strony, by w bardzo
szybki sposób oddawać dokumenty oraz wszelkie działania księgowe. W księgowości należy pilnować
terminów, dlatego wszystkie dokumenty, za każdym razem kompletne i jak najlepiej opisane muszą dotrzeć
do księgowej we właściwym czasie. Do tego konieczna jest też sprawna komunikacja. Komponentem
komunikacji rzutującym na komfortową współpracę, na który warto zwrócić uwagę jest dobry przepływ
informacji. Księgowa musi mieć dostęp do elementarnych danych ﬁnansowych oraz sytuacji ﬁrmy, żeby
móc rzetelnie wypełniać swoją pracę.

www.eportal.com.pl/ﬁnanse/czym-moze-ci-pomoc-biuro-rachunkowe/
www.kbr.com.pl/ﬁnanse/wlasne-biuro-rachunkowe-czy-praca-na-etacie/
www.kor.com.pl/ﬁnanse/biuro-rachunkowe-i-elektroniczna-e-ksiegowosc/
www.agsmedia.com.pl/ﬁnanse/praca-w-biurze-rachunkowym/
www.ekatalog24.pl/ﬁnanse/rozpoczac-dzialalnosc-gospodarcza/
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Industries
Zdrowie i medycyna
Doradztwo/consulting/edukacja
Handel
IT/ICT
Usługi ﬁnansowe
Wydawnictwa
Fotograﬁa
Muzyka
Organizacja targów i wydarzeń
Turystyka, sport i rekreacja
Transport i logistyka
Architektura
Budownictwo
Budownictwo i architektura
Ochrona środowiska
Przemysł jubilerski
Produkcja mebli
Produkcja środków transportu
Farby i lakiery
Pestycydy
Wyroby chemiczne w formach podstawowych
Przemysł chemiczny i kosmetyczny
Produkty tytoniowe
Napoje alkoholowe
Pozostałe produkty spożywcze
Kawa, herbata i przyprawy
Słodycze
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Wyroby mleczarskie
Oleje i tłuszcze spożywcze
Wyroby zbożowe, piekarske i mączne
Wyroby z warzyw i owoców
Wyroby z mięsa i ryb
Przetwórstwo spożywcze
Pozostałe górnictwo i wydobywanie
Rudy metali
Ropa naftowa i gaz ziemny
Węgiel kamienny i brunatny
Górnictwo i przemysł wydobywczy
Mięso
Ryby
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna
Warzywa i owoce
Zboża
Rolnictwo i leśnictwo

Purchasers from abroad
NO
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