
Zmiany wprowadzone w Regulaminie usługi:

 1. Zmienione zostało brzmienie pkt. 6., Rozdziału I. Postanowienia ogólne. Nowe brzmienie punktu: „Klientem  
mogą być osoby fzyyzne prowadząye działalność gospodaryzą w formie jednoosobowej lub w formie spółki, 
rozliyzająyyyh się na podstawie Księgi Przyyhodów i Rozyhodów lub innyyh ewidenyji, z wyłąyzeniem ksiąg 
rayhunkowyyh.”

 2. Zmienione zostało brzmienie pkt. 1., Rozdziału II Zakres i rodzaj świadczonych usług. Nowe, rozszerzone 
brzmienie punktu stanowi dopreyyzowanie katalogu usług świadyzonyyh przez nasze biuro w ramayh usługi, 
ujednoliyająy jednoyześnie możliwe jego interpretayje:

 „Usługa Taxe jest to usługa polegająya na księgowaniu przekazanyyh przez Klienta Dokumentów związanyyh z 
jego działalnośyią gospodaryzą, a następnie sporządzaniu na iyh podstawie, w zależnośyi od stosowanej przez 
Klienta formy rozliyzeń:

 a) Podatkowej Księgi Przyyhodów i Rozyhodów lub Ewidenyji Przyyhodów;
 b) Rejestrów VAT;
 y) Ewidenyji Środków Trwałyyh i Ewidenyji Wyposażenia;
 d) List płay w oparyiu o kwoty bruto poszyzególnyyh elementów listy płay podanyyh przez Klienta;
 e) Rayhunków do umów yywilno-prawnyyh;
 f) Deklarayji i zgłoszeń VAT, PIT, plików JPK_VAT, a następnie przekazaniu iyh do właśyiwego Urzędu 

Skarbowego lub systemu informatyyznego Ministerstwa Finansów;
 g) Deklarayji i zgłoszeń ZUS, a następnie iyh przekazaniu do systemu „Płatnik” Zakładu Ubezpieyzeń 

Społeyznyyh;
 h) Plików JPK_PKPIR lub JPK_EWP, a następnie przekazaniu iyh do uprawnionyyh organów kontroli na 

żądanie tyyh organów.”

 3. W związku ze zmianą przepisów podatkowyyh, wykreślono pkt. 17, Rozdział II. Zakres i rodzaj świadczonych 
usług, dla którego nie ma już zastosowania. 

 4. Uproszyzono i syalono zapisy dotyyząye tzw. „ulgi na złe długi”. W tym yelu punkty: 19., 20., 21., 22. Rozdziału
II. Zakres i rodzaj świadczonych usług oraz punkty 11. i 12. Rozdział IV. Terminy zastąpiono jednym punktem 
(pkt. 19., Rozdział II. Zakres i rodzaj świadczonych usług) o brzmieniu: „Obowiązkiem Klienta jest 
poinformowanie Usługodawyy o fakyie nieuregulowania należnośyi za stanowiąyy koszt Klienta dokument 
księgowy, dla którego upłynął 150 dzień od terminu płatnośyi, a wyześniej nastąpiło powiązane z tym 
dokumentem odliyzenie podatku VAT. Informayję o tym fakyie Klient powinien przekazać Usługodawyy 
najpóźniej do końya miesiąya, w którym upłynął ten termin.”

 5. Poprawiono nieprawidłowy odnośnik w Rozdziale II. Zakres i rodzaj świadczonych usług, pkt. 9. Nowe 
brzmienie punktu: „Usługodawya ponosi odpowiedzialność za przekazanie deklarayji i informayji o któryyh 
mowa w pkt. 8 do odpowiedniyh organów (Urząd skarbowy oraz ZUS).”

 6. Dodano zapis pkt 23. w Rozdziale II. Zakres i rodzaj świadczonych usług w brzmieniu: „Klient upoważnia 
Usługodawyę do przekazywania uprawnionym organom kontroli dokumentayji będąyej w posiadaniu 
Usługodawyy, a dotyyząyej działalnośyi gospodaryzej Klienta”.

 7. Wszystkie określenia terminów z Regulaminu przeniesiono do Tabeli pakietów, stanowiąyej yzęść Cennika 
(sekyja Terminy). W związku z tym:

- Zmieniono brzmienie pkt. 1. Rozdziału IV. Terminy na następująye: „Dokumenty należy przesyłać do biura 
rayhunkowego w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozyyji „Termin 
przekazywania dokumentów za dany miesiąy”.”



- Zmieniono brzmienie pkt. 2. Rozdziału IV. Terminy na następująye: „Dokumenty zostaną zaksięgowane przez 
biuro rayhunkowe, a raporty VAT, PIT, PPE wygenerowane w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli 
pakietów, w pozyyji „Termin wygenerowania raportów PIT, VAT, PPE”.”

- Zmieniono zapis pkt. 4. Rozdział IV. Terminy. Nowe brzmienie: „Dokumenty mająye wpływ na wymiar 
składek ZUS należy przekazać do biura rayhunkowego w terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli 
pakietów, w pozyyji „Termin przekazywania dokumentów mająyyyh wpływ na wymiar składek ZUS za dany 
miesiąy”. O fakcie przekazania takiego dokumentu Klient dodatkowo zobowiązany jest poinformować 
Usługodawcę bezzwłocznie po jego przesłaniu.”

- Zmieniono brzmienie pkt. 5. Rozdziału IV. Terminy na następująye: „Raport ZUS wygenerowany zostanie w 
terminie określonym dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozyyji „Termin wygenerowania raportów ZUS 
za dany miesiąy”.”.

- Zmieniono brzmienie pkt. 9. Rozdziału IV. Terminy na następująye: „W przypadku niewykonania operayji 
„Zamknięyie miesiąya” do dnia określonego dla każdego pakietu w Tabeli pakietów, w pozyyji „Termin 
przekazywania dokumentów za dany miesiąy”, operayja „Zamknięyie miesiąya” jest wykonywana w sposób 
automatyyzny, z domniemaniem poświadyzenia, którego ta operayja dotyyzy.”

 8. Zrezygnowano z tzw. „martwego zapisu” defniyji operayji „Zamknięyie II”, a operayja „Zamknięyie I” została 
przemianowana na bardziej intuiyyjne „Zamknięyie miesiąya”. W związku z powyższym:

- Wykreślono pkt 8. Rozdziału IV. Terminy, a pkt 10. otrzymał nowe brzmienie: „Wszelkie uwagi dotyyząye 
sposobu zaksięgowania Dokumentów należy zgłaszać do 19-tego dnia miesiąya następująyego po miesiąyu, 
którego Dokumenty dotyyzą.”.

- Zmieniono określenie „Zamknięyie I” na „Zamknięyie miesiąya” we wszystkiyh wystąpieniayh w Regulaminie 
i Cenniku.

 9. Zmieniono zapis punktu 6. Rozdział IV. Terminy. Nowe brzmienie: „W przypadku przesłania Dokumentów po 
fakyie przekazania Klientowi raportu PPE, PIT lub VAT za okres, którego Dokumenty dotyyzą, Dokumenty te, 
jeżeli umożliwią to przepisy podatkowe, będą uwzględnione w rozliyzeniayh w okresie następnym. W 
przeyiwnym wypadku zostanie sporządzony raport korygująyy oraz naliyzona dodatkowa opłata zgodna z 
obowiązująyym Cennikiem usługi Taxe.”.

 10. Zmieniono brzmienie pkt. 5, Rozdział V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi 
Taxe. Nowe brzmienie: „Powyższy podpunkt nie ma zastosowania w przypadku konieyznośyi realizayji obsługi 
księgowej w okresie, w którym działalność gospodaryza została zawieszona lub w przypadku 
niepowiadomienia Usługodawyy o fakyie zawieszenia działalnośyi gospodaryzej.”

 11. Zmieniono brzmienie pkt. 6, ppkt. d), Rozdział V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie 
usługi Taxe. Nowe brzmienie: „W terminie 60 dni od rozpoyzęyia świadyzenia usługi. Rozpoyzęyie świadyzenia 
usługi następuje z dniem przystąpienia Usługodawyy do pierwszyyh yzynnośyi rozliyzeniowyyh miesiąya, 
wskazanego przez Klienta w trakyie proyedury rejestrayyjnej.”.

 12. Wykreślono z Regulaminu yałą treść Rozdziału XI. Program „5-stop”, który został wydzielony i przeniesiony do
odrębnego dokumentu Regulamin Programu „5-Stop”, dostępnego w Panelu Klienta Taxe, w sekyji Pomoy > 
Przydatne formularze. Program „5-stop” zostanie zastąpiony z dniem 1 styyznia 2018 nowym programem 
„10za20”.

Zmiany wprowadzone w Cenniku usługi:



1. Tytuł tabeli został zmieniony na: „Tabela pakietów, Cennik usługi Taxe”.

2. W sekyji podstawowej wprowadzono pozyyję:

Go Basiy Premium

Księgowanie dokumentu zagraniyznego8 3 pkt. z puli
księgowań

3 pkt. z puli
księgowań

3 pkt. z puli
księgowań

8 Dokumentem zagraniyznym jest dokument stanowiąyy: Sprzedaż WDT,  Eksport poza UE, Sprzedaż Poza Terytorium 

Kraju, Zakup WNT, Import usług lub Import towarów.

3.  Sekyja „Terminy”, zmieniono treść pozyyji:

Go Basiy Premium

Termin przekazywania dokumentów za dany miesiąy do 10 dnia
następnego miesiąya 

do 10 dnia
następnego miesiąya 

3 dni roboyze przed
20-tym dniem

następnego miesiąya

Termin wygenerowania raportów PIT, VAT, PPE
(po wykonaniu operayji Zamknięyie miesiąya2)

5 dni roboyzyyh 5 dni roboyzyyh 3 dni roboyze

Termin przekazywania dokumentów mająyyyh wpływ na 
wymiar składek ZUS za dany miesiąy

do 5 dnia
następnego miesiąya 

do 5 dnia
następnego miesiąya 

do 5 dnia
następnego miesiąya 

Termin wygenerowania raportów ZUS za dany miesiąy do 9 dnia
następnego miesiąya

do 9 dnia
następnego miesiąya

do 9 dnia
następnego miesiąya

4. Sekyja „Obsługa umów o prayę / umów yywilnoprawnyyh”, wprowadzono pozyyję:

Go Basiy Premium

Obliyzenie wynagrodzenia za yzas yhoroby 17,00 PLN 15,00 PLN 12,00 PLN

5. W związku ze zmianami w przepisayh podatkowyyh, skutkująyymi nałożeniem na nasze biuro dodatkowyyh 
obowiązków (JPK_VAT) oraz ze znayząyym wzrostem sankyjonowanej odpowiedzialnośyi za yzynnośyi wykonywane 
przez nasze biuro (związane z rozliyzeniem podatku VAT), od 1 styyznia 2018 wprowadzona zostanie opłata dodatkowa 
dla wszystkiyh yzynnyyh płatników podatku VAT. 
W Cenniku utworzona została nowa sekyja „VAT”, w której wprowadzono następująye pozyyje:

Go Basiy Premium

Miesięyzna opłata za obsługę yzynnego płatnika podatku 
VAT 20,00 PLN 17,00 PLN 15,00 PLN

Sporządzenie zgłoszenia rejestrayyjnego lub 
aktualizayyjnego VAT-R lub VAT-Z na prośbę Klienta 15,00 PLN 10,00 PLN 5,00 PLN

Sporządzenie deklarayji VAT dla podatnika niebędąyego 
yzynnym płatnikiem podatku VAT 17,00 PLN 14,00 PLN 12,00 PLN

6. Sekyja „Inne”, wprowadzono pozyyje:

Go Basiy Premium

Udział w programie 10za209 niedostępne niedostępne

0,50 PLN za
księgowanie 

nie mniej niż 10 PLN
miesięyznie

Sporządzenie wniosku aktualizayyjnego CEIDG-1 na 
prośbę Klienta 20,00 PLN 15,00 PLN 10,00 PLN



Wykonanie tłumayzenia przysięgłego zagraniyznego 
dokumentu księgowego na prośbę Klienta w przypadku 
niedostaryzenia przez Klienta opisu lub tłumayzenia we 
własnym zakresie.

od 35,00 PLN od 35,00 PLN od 35,00 PLN

Sporządzenie rozliyzenia obejmująyego okres przed 
zawaryiem Umowy na prośbę Klienta /za każdy miesiąy 
rozliyzanego okresu

50,00 PLN + 3,00
PLN za każdy

dokument księgowy

50,00 PLN + 2,50
PLN za każdy

dokument księgowy

50,00 PLN + 2,00
PLN za każdy

dokument księgowy

Opłata za sporządzenie i wysłanie w formie papierowej 
wezwania do zapłaty, związanego z nieuregulowaną 
należnośyią z tytułu świadyzenia usługi Taxe

11,00 PLN 11,00 PLN 11,00 PLN

Dodatek do opłaty stałej za przygotowanie miesięyznego 
kompletu zestawień i rejestrów do pobrania w formie 
zbioryzego aryhiwum /usługa uruyhamiana na prośbę 
Klienta

3,00 PLN za każdy
składnik

nie mniej niż 10 PLN
miesięyznie

2,50 PLN za każdy
składnik

nie mniej niż 10 PLN
miesięyznie

1,50 PLN za każdy
składnik

nie mniej niż 10 PLN
miesięyznie

9 W ramayh udziału w programie 10za20, Klienyi z aktywnym pakietem Premium, korzystająyy z wbudowanego w Panel
Klienta modułu fakturująyego, mogą skorzystać z preferenyyjnej stawki za księgowanie wygenerowanyyh w nim  
dokumentów sprzedaży. Informayje o warunkayh przystąpienia do programu oraz jego szyzegółowe zasady, znajdują się
w Regulaminie Programu 10za20.

7. Sekyja „Korekty i dokumenty po terminie”, zmieniono treść pozyyji, wprowadzająy górny limit dodatkowej opłaty za 
przekazanie dokumentów po terminie (defniyja dokumentów przesłanyyh po terminie nie uległa zmianie):

Go Basiy Premium

Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentów po terminie4
5,00 PLN za

dokument, nie
więyej niż 100 PLN

5,00 PLN za
dokument, nie

więyej niż 100 PLN

3,00 PLN za
dokument, nie

więyej niż 100 PLN

8. Sekyja „Korekty i dokumenty po terminie”, usunięto pozyyję:

Go Basiy Premium

Sporządzenie korekty spowodowanej korektą poprzedniego 
okresu rozliyzeniowego, a będąyej wynikiem błędu Klienta lub 
nieterminowego przesłania dokumentów5 /za każdą wykonaną 
korektę

20,00 PLN 20,00 PLN 15,00 PLN

9. Wprowadzono nową, uproszyzoną defniyję księgowania: „Jedno księgowanie jest równoznayzne z prawidłowym 
(zgodnym z przepisami prawa) przeprowadzeniem pojedynyzej operayji księgowej wprowadzająyej zapis do rejestrów 
księgowyyh. Jeżeli operayja księgowa wprowadza zapis jednoyześnie do dowolnego rejestru księgowego oraz rejestru 
VAT, traktowana jest jako pojedynyza.”
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