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Biuro partnerskie sieci Taxxo  

 

 

 

 Jeśli chcesz mieć wygodny dostęp do swoich danych i raportów o firmie o 
dowolnej porze i z dowolnego miejsca… 

 Jeśli chciałbyś łatwo przekazywać dokumenty do biura w formie elektronicznej… 
 Jeśli chciałbyś, aby ktoś czuwał czy zapłaciłeś w terminie podatek i ZUS… 
 Jeśli chcesz oszczędzić czas na przygotowywaniu raportów finansowych… 

…już dziś zaloguj się do Platformy Taxxo i sprawdź jak wygląda  
nowy wymiar współpracy z Twoim biurem rachunkowym 

 

 
C L O R I A N 
Biuro 
rachunkowe 

DOSTĘP DO DANYCH I RAPORTÓW ONLINE  
PRZEZ PLATFORMĘ TAXXO E-BIURO RACHUNKOWE 
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Czy zdarzyło Ci się szukać faktury, wystawionej 4 miesiące temu? 
Czy zdarzyło Ci się zapomnieć o terminie zapłaty podatku?  
Czy potrzebujesz  szybkiej informacji o przychodach i kosztach firmy? 
Czy cenisz wygodę korzystania z internetowego konta w banku? 
 

Zobacz jakie to łatwe z internetową platformą Taxxo! 

 

 

  

CO TO JEST TAXXO? 

Oceń kondycję swojej 
firmy na wykresie  Zobacz ile płacisz 

podatków i ZUS 

Sprawdź przychody, koszty 
i dochód Twojej firmy 

Oszczędź na dojazdach 
i wyślij zeskanowane 
dokumenty do biura  

Otrzymuj przypomnienia  
e-mailem i SMS o podatkach 

Szybko wyszukaj 
dokument, sprawdź 

dane i wydrukuj 
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CO ZYSKAM DZIĘKI TAXXO? 

 

 

PODATKI I ZUS 

 Podgląd naliczonych podatków i ZUS do zapłaty 
– dostęp do informacji bieżących i 
historycznych, inteligentny kalkulator odsetek, 
możliwość prowadzenia notatek i spraw 
związanych z rozliczeniami urzędowymi 

 Przypomnienia SMS i e-mail o 
podatkach, najważniejszych 
terminach i zadaniach – 
o dostarczeniu dokumentów do biura, 
płatności podatków, sporządzeniu 
remanentu rocznego itd. 

 Informacja o Twoich Urzędach Skarbowych i ZUS, numery kont 
bankowych, automatycznie wypełniane druki przelewów  

  
INFORMACJE O KOSZTACH I PRZYCHODACH, RAPORTY, ANALIZY  

 Ważne dane dotyczące 
przychodów i rozchodów 
Twojej firmy – bieżący 
podgląd raportów i 
ewidencji księgowych 
(książki przychodów i 
rozchodów lub księgi 
handlowej), z łatwym 
przeszukiwaniem wg dat, 
kontrahentów, typów itp. 

 Analiza kosztów i 
przychodów w 
przyjaznej, graficznej 
formie 
 

Koszty w czasie 
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WYGODNE WYSTAWIANIE FAKTUR SPRZEDAŻY 

 

 Wystawianie faktur VAT sprzedaży  dla firm nie prowadzących 
magazynu - wydruk i wysyłka faktur e-mailem, Twoje logo na 
fakturze, szybkie wystawianie podobnych dokumentów, lista 
niezapłaconych faktur 

KONTROLA KSIĘGOWANYCH DOKUMENTÓW ORAZ SPRAW 
ZLECONYCH DO BIURA RACHUNKOWEGO  

 Kontrola nad tym, co zaksięgowała Twoja Księgowa - 
natychmiastowy wgląd do listy dokumentów zaksięgowanych przez 
biuro, możliwość wyszukiwania informacji o dokumentach według 
dowolnych kryteriów i  sprawdzenia, czy nic nie umknęło 

 Sprawy wymagające wyjaśnienia – lista spraw oczekujących na 
rozwiązanie z informacją o terminie i przebiegiem sprawy   

 
SZYBKIE DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW DO BIURA 
 Wysyłanie do biura dokumentów w postaci elektronicznej (skany) 

- dla firm, które chcą przekazywać dokumenty przez Internet  
 Łatwe przeszukiwanie skanów, szybki dostęp do kopii faktur dzięki 

centralnej bazie skanów, możliwość wprowadzania notatek  

 
I WIELE, WIELE WIĘCEJ… 

Platforma Taxxo jest nieustannie rozwijana we współpracy z klientami i 
biurami rachunkowymi. Obecnie dostęp do Taxxo posiada już ponad 
800 firm w całej Polsce! Sprawdź czym jeszcze zaskoczy Cię Taxxo! 

CO ZYSKAM DZIĘKI TAXXO? 
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Nawet jeśli prowadzisz małą firmę i nie znasz się na księgowości, Taxxo dostarczy Ci 
wartościowych informacji o kondycji Twojej firmy oraz pozwoli poczuć się pewniej  
w świecie podatków i we współpracy z biurem rachunkowym. 

 

 
 

http://platforma.taxxo.pl 

 

Przy tworzeniu Taxxo szczególnie zależało nam na tym, aby Twoje 
dane były bezpieczne. Stosowane środki bezpieczeństwa zgodne są ze 
standardami bankowości elektronicznej. Jest to między innymi 
szyfrowana transmisja danych protokołem SSL, urządzenia klasy IDS, 
stały fizyczny monitoring, cykliczna archiwizacja danych. Platforma jest 
cyklicznie audytowana przez zewnętrznych specjalistów ds. 
bezpieczeństwa. Dlatego też z Taxxo możesz czuć się bezpiecznie. 

  

CZY MOJE DANE BĘDĄ BEZPIECZNE? 
 

TAXXO – I WSZYSTKO MASZ POD KONTROLĄ! 
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 Podstawowa wersja Taxxo Lite dla firm rozliczanych na książce 
przychodów i rozchodów jest  BEZPŁATNA 

 Pełna wersja Taxxo wiąże się z niewielką opłatą (od 12zł/mies.) 
 W Taxxo możesz też skorzystać z dodatkowych narzędzi 

usprawniających zarządzanie firmą, takich jak e-cash flow  
e-analizy finansowe i e-faktura 
 

 

Aby skorzystać z wyjątkowych możliwości jakie daje Taxxo: 

 

Zapytaj o ofertę w swoim biurze rachunkowym 
 

 

Skontaktuj się z Taxxo Assistance 
+48 71 78 78 007, +48 784 424 543 
pomoc@taxxo.pl 

 

Wypełnij formularz na stronie 
www.taxxo.pl  

 

 

 

 

 

JAK SKORZYSTAĆ Z TAXXO? 
 

ILE TO KOSZTUJE? 
 


