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Aktywuj dokumenty 
elektroniczne.

Nadamy Ci adres do 
przekazywania faktur.

Podatki rozliczy 
wyspecjalizowana księgowa.

Wyniki będą widoczne online
w każdej chwili.

Przenieś usługi księgowe
 z obecnego biura

 rachunkowego do Tax Care.

Przelewy do ZUS i US 
generować będzie księgowa. 
Potwierdzisz je w Idea Bank.

Inter Cars 
automatycznie prześle Ci 

faktury kosztowe.

Płatność za faktury z Inter Cars 
będzie gotowa 

do zatwierdzenia w ciągu 
48 h od ich wystawienia

Po resztę faktur kosztowych 
przyjedzie 

bezpłatny kurier.

JAK SKORZYSTAĆ Z PROMOCYJNYCH USŁUG KSIĘGOWYCH

PORÓWNAJ OFERTY

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY

CENNIK

Usługi standardowej księgowej przy średnio 30 dokumentach wystawianych w miesiącu 
zaczynają się od 180 - 200 zł netto + VAT

-  wsparcie na start: 
Pomoc przy przeniesieniu księgowości

- 50% ceny abonamentu przez 6 miesięcy

*  cennik promocyjny dotyczy tylko klientów Inter Cars. Oferta promocyjna działa w momencie posiadania 
przez klienta minimum jednej faktury w Inter Cars

Po upływie 6 miesięcy promocyjne warunki cenowe.

OFERTA TAXCARE DLA WARSZTATU:

CENNIK DLA WARSZTATU*

PAKIET Opłata 
za wpis 
ponad 

wskazany 
Pakiet

Biznes
10

Biznes 30 Biznes 
60

Biznes
90

Biznes 
120

Biznes
150

Biznes
plus

Liczba wpisów w pakiecie 10 30 60 90 120 150 od 151

Uproszczona księgowość
(KPiR, Ryczałt z VAT)

Jednoosobowa 
działalność 

gospodarcza

79 zł 99 zł 149 zł 199 zł 249 zł 299 zł Wycena 
indywi-
dualna

5 zł/szt
149 zł 199 zł 299 zł 399 zł 499 zł 599 zł

Uproszczona księgowość
(Ryczałt bez VAT, Karta 

Podatkowa)

Jednoosobowa 
działalność 

gospodarcza

49 zł 79 zł 129 zł 179 zł 229 zł 279 zł Wycena 
indywi-
dualna99 zł 149 zł 249 zł 349 zł 449 zł 549 zł

CENNIK DLA WARSZTATU*

PAKIET Opłata 
za wpis 
ponad 

wskazany 
Pakiet

Biznes
10

Biznes 30 Biznes 
60

Biznes
90

Biznes 
120

Biznes
150

Biznes
plus

Liczba wpisów w pakiecie 10 30 60 90 120 150 od 151

Uproszczona księgowość
(KPiR, Ryczałt z VAT)

Jednoosobowa 
działalność 

gospodarcza

129 zł 179 zł 279 zł 379 zł 479 zł 579 zł Wycena 
indywi-
dualna

5 zł/szt
149 zł 199 zł 299 zł 399 zł 499 zł 599 zł

Uproszczona księgowość
(Ryczałt bez VAT, Karta 

Podatkowa)

Jednoosobowa 
działalność 

gospodarcza
99 zł

129 zł 229 zł 329 zł 429 zł 529 zł Wycena 
indywi-
dualna149 zł 249 zł 349 zł 449 zł 549 zł

KORZYŚCI

PORÓWNANIE PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI

ZWYKŁA KSIĘGOWOŚĆKSIĘGOWOŚĆ  INTER CARS I TAX CARE

F V

FAKTURA
PAPIEROWA

E-FAKTURA
Klient samodzielne 
kompletuje faktury 

w formie papierowej. 

Faktury kosztowe z Inter Cars
automatycznie są przesyłane 
drogą elektroniczną (efaktura).

Klient samodzielne dostarcza 
dokumenty do księgowej.

Faktury księguje i i podatki rozlicza 
księgowa nieznająca branży motoryzacyjnej 

i niechętna do e-dokumentów 
(klient nie ma dostępu do programu ksiegowej).

Klient samodzielnie realizuje przelewy
 do ZUS, US i innych kontrahentów.

Klient samodzielnie przygotowuje przelewy 
do Inter Cars, rozliczenie trwa 2-3 dni.

Rozliczenia podatków przez 
wyspecjalizowaną księgową Tax Care,

wyniki finansowe widoczne online.

Przelewy do ZUS, US i innych kontrahentów 
są generowanie automatycznie przez księgową 

– klient tylko je potwierdza*
* wymagane konto w IdeaBank

Płatności za faktury z Inter Cars są gotowe do 
zatwierdzenia w ciagu 48h od ich wystawienia.

Następnie efaktura drogą elektrniczną 
trafia do księgowej. 

Po resztę faktur przyjeżdża bezpłatny kurier.

ZUS
US

ZUS
US

E-FAKTURA FAKTURA
PAPIEROWA

2-3DNI

PRZEDSTAWICIEL TAX CARE

Kontakt z ekspertem biznesowym

W PLACÓWCE

Lista placówek Idea Bank dostępna na stronie 
https://taxcare.pl/oddzialy/

e-mail: team.zst@taxcare.pl

E-MAIL

-  Automatyczne księgowanie faktur kosztowych  
z Inter Cars, bez konieczności drukowania i 
wysyłania księgowej.

-  Integracja z platformą bankową, szybkie i łatwe 
przelewy za faktury Inter Cars, ZUS i US  
- są generowane automatycznie.

-  Odbiór dokumentów przez kuriera w cenie 
abonamentu.

-   Reprezentacja w kontaktach z Urzędem 
Skarbowym i ZUS-em - kontrole skarbowe odbywają 
się w placówce Tax Care.

-  Dostęp do systemu księgowości online - podgląd 
zaksięgowanych zdarzeń gospodarczych, gotowe 
raporty finansowe.

-  Możliwość złożenia dokumentów w 110 placówkach 
na terenie całej Polski.

-  Księgowa wyspecjalizowana w branży 
motoryzacyjnej.

- Brak możliwości automatyzacji procesów księgowych.

- Brak integracji.

-  Brak możliwości zamówienia przez biuro kuriera po 
dokumenty.

-  Kontrole odbywają się w siedzibie klienta. Obowiązek 
osobistego stawiennictwa podczas kontroli

- Brak systemów z dostępem online.

- Złożenie dokumentów tylko w biurze księgowej.

- Księgowa bez specjalizacji.

TAX CARE Z INTER CARS SA ZWYKŁA KSIĘGOWOŚĆ

KSIĘGOWOŚĆ DLA WARSZTATU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

WERYFIKACJA KLIENTA

TAX CARE

PODPISANIE UMOWY

Kliknij i wypełnij formularz.

Na tym etapie trwa wryfikacja zgłoszenia.

Tax Care pomaga przejść 
na księgowość elektroniczną.

Klient ma do wyboru trzy sposoby 
podpisania umowy.

KLIENCI, KTÓRZY ZAUFALI KSIĘGOWOŚCI TAX CARE

65 000
ZAUFAŁO NAM

KLIENTÓW

Z satysfakcją informujemy, że zaufało 
nam już tysiące klientów. Tak duża 
grupa powierzyła nam swoje finanse 
– to powód do dumy, ale i ogromna 
odpowiedzialność. Jesteśmy tego 
świadomi. Każdego dnia dokładamy 
starań, abyście byli Państwo 
zadowoleni z naszych usług.
Wiemy, że jesteście z nas zadowoleni
– mówicie nam o tym.
To motywujące i zobowiązujące.

http://www.facebook.com/InterCarsSA/
http://www.facebook.com/TaxCare/
http://m.facebook.com/TaxCare/

