CTC-GROUP
PODATKI-PRAWO-KSIĘGOWOŚĆ

O NAS
Jesteśmy firmą konsultingową, która
dostarcza najwyższą jakoś usług w
zakresie doradztwa podatkowego,
doradztwa prawnego oraz księgowość i
kadr.
Naszym znakiem rozpoznawczym jest
dostarczanie skutecznych rozwiązań
skrojonych na miarę i dostosowanych
do potrzeb biznesu każdego klienta.
Wiedza ekspercka, praca zespołowa
oraz troska o klienta są głównymi
wartościami, którymi kierujemy się w
naszej codziennej pracy.

NASZE USUGI
DORADZTWO PODATKOWE

DORADZTWO PRAWNE

Wspieramy naszych klientów –
zarówno duże organizacje jaki i
mikroprzedsiębiorców– w
efektywnym zarządzaniu ich
kwestiami podatkowymi. Tak jak Ty,
jesteśmy praktykami – jesteśmy
obecni w Twojej branży, znamy
rozwiązania, z których może
czerpać Twoja firma. Dzięki
współpracy z nami będziesz mógł
skupić się na tym, co dla Ciebie
najważniejsze – na rozwoju Twojego
biznesu.

Nasze działania opieramy na
najwyższych standardach jakości
oraz indywidualnym podejściu do
klienta, zorientowanym na
zrozumienie jego biznesu i celów,
które chce osiągnąć.
Dostarczamy Klientowi dedykowane
rozwiązania, osadzone w
konkretnym otoczeniu biznesowym.
Specjalizujemy się w zagadnieniach
związanych z prawem spółek
handlowych, bieżącą obsługą
korporacyjną oraz prawem pracy.

USŁUGI KSIĘGOWE
Łączymy nowoczesne technologie,
sprawdzone procesy oraz wiedzę i
doświadczenie.
Wszystko po to, by klienci powierzający nam
swoje usługi mieli pewność, że są
zarządzane w sposób kompleksowy.
Jeśli właśnie zaczynasz prowadzić
działalność w Polsce, zakładasz innowacyjny
start-up, rozważasz przekazanie funkcji
księgowej lub płacowej na zewnątrz lub
chcesz zmienić dotychczasową księgową - z
przyjemnością zaoferujemy Ci rozwiązania i
ofertę cenową dostosowaną do rozmiaru i
specyfiki firmy.

ABONAMENTY
Abonament księgowy - Księgi handlowe, dane finansowe w
schemacie JPK - od 499 PLN
Abonament księgowy - Podatkowa księga przychodów i
rozchodów, dane finansowe w schemacie JPK - od 149 PLN
Abonament księgowy - Ryczałt ewidencjonowany, dane
finansowe w schemacie JPK - od 99 PLN

ABONAMENTY
Abonament prawny - Osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą - od 199 PLN
Abonament prawny - Spółki cywilne, spółki jawne, partnerskie
i komandytowe - od 249 PLN
Abonament prawny - Spółki z o.o. akcyjne, spółdzielnie
mieszkaniowe, fundacje - od 299 PLN

WYBIERZ PAKIET
DOSTOSOWANY DO POTRZEB
TWOJEJ FIRMY
Standard - usługi księgowe, usługi kadrowe
Premium – usługi księgowe, usługi kadrowe, bieżące doradztwo
podatkowe, reprezentacja podczas kontroli podatkowych
Prestige – usługi księgowe, usługi kadrowe, bieżące doradztwo
podatkowe, reprezentacja podczas kontroli podatkowych, bieżące
doradztwo prawne dla firmy

