
 

 WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTA 
 Procedury współpracy 
Terminy i przelewy do ZUS i US 
Przekazanie dokumentów do SOHOfinance  Najpóźniej  do 12 każdego miesiąca  Informacja o wysokości składek ZUS (wysyłana na wskazany przez klienta e-mail)  

do 5 każdego miesiąca 

Informacja o wysokości podatku z tytułu PIT (wysyłana na wskazany przez klienta e-mail)  
do 18 każdego miesiąca/kwartału* 

Informacja o wysokości podatku z tytułu VAT (wysyłana na wskazany przez klienta e-mail)  
do 20 każdego miesiąca/kwartału* 

Obowiązkowy termin płatności składek do ZUS  do 10 każdego miesiąca Obowiązkowy termin płatności podatku z tytułu PIT do US do 20 każdego miesiąca** Obowiązkowy termin płatności z tytułu VAT do US do 25 każdego miesiąca**   
UWAGI: 

 Klienci, którzy mają dokonywane przelewy do ZUS i US przez SOHOfinance otrzymują informację o wysokości należnych składek i podatków tylko dla własnej informacji. Konieczne płatności są dokonywane zgodnie z powyższymi terminami przez uprawnionego pracownika SOHOfinance  
 * Pod warunkiem przekazania dokumentów do biura SOHOfinance do 12 dnia danego  miesiąca 
 **Klienci rozliczający się z US z tytułu PIT i/lub VAT kwartalnie stosują się do powyższych terminów co kwartał  

 
Przelewy do kontrahentów zewnętrznych 
Klienci, którzy mają dokonywane przelewy do określonych kontrahentów przez SOHOfinance mają 
delegowanego jednego pracownika SOHOfinance, który ma uprawnienia do dokonywania  
ww. płatności. Klienci są informowani każdorazowo, z przynajmniej 7 dniowym wyprzedzeniem  
o nieobecności pracownika SOHOfinance, który jest uprawniony do dokonywania w ich imieniu 
przelewów. Podczas jego nieobecności nikt inny z pracowników SOHOfinance nie jest uprawniony do 
dokonywania płatności w zastępstwie. Taka procedura jest konieczna za względów bezpieczeństwa 
dokonywanych transakcji bankowych z kont naszych Klientów. 
Zaliczki na opłaty urzędowe i sądowe 
Klienci, w imieniu których występujemy przed Urzędami i Sądami są proszeni o dokonywanie wpłat 
tytułem niezbędnych opłat urzędowych i sądowych koniecznych do poniesienia przy danej czynności  
z góry, na konto firmowe Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. lub gotówką do kasy CDB. Jeżeli 
poniesione z powyższych tytułów wydatki mogą być zaliczone w koszty prowadzonej działalności, 
dowody poniesionych kosztów są przekazywane do specjalisty ds. finansów prowadzących księgowość 
danej firmy.  
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Wybrane, powyższe opłaty można uiszczać również samodzielnie, bezpośrednio na konto 
odpowiedniego Urzędu Dzielnicy, który podlega pod określony Urząd Skarbowy. Szczegółowe 
informacje na temat wysokości opłat i numerów kont właściwego Urzędu otrzymają Państwo  
od swojego Opiekuna lub Specjalisty ds. finansów. Dowody dokonania wpłaty prosimy dostarczyć  
z pozostałymi dokumentami księgowymi celem zaliczenia w koszty prowadzonej działalności (jeżeli jest 
to możliwe). 
Przykładowe opłaty urzędowe i sądowe: 
Pełnomocnictwo do reprezentowania przed urzędami  17 zł od osoby upoważnianej Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami 21 zł Odpis KW 30 zł Założenie KW 60 zł Wpis do KW 200 zł od wpisu   Pozostałe rozliczenia z CDB 

Nasi Klienci otrzymują fakturę za wykonane w danym miesiącu przez SOHOfinance czynności z dołu, 
do 3 dnia następnego miesiąca po wykonaniu usług. Jest ona przesyłana e-mailem na podany adres,  
oraz do specjalisty ds. finansów prowadzącego księgowość firmy celem zaliczenia w koszty 
prowadzonej działalności. Standardowo wynagrodzenie za dodatkowe czynności wykonywane na rzecz 
Klienta w ciągu danego miesiąca doliczane są do stałej faktury, chyba że zostanie ustalone inaczej. Co 
do zasady Klienci rozliczają się z nami na podstawie podpisanego polecenia zapłaty. 
Bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności biznesowej 
Umowy o współpracę 
Klientom zwracamy szczególną uwagę na podpisywane umowy o współpracę. Dysponujemy 
standardowym wzorem umowy, który może stanowić bazę do tworzenia indywidualnych zapisów. 
Jednak wszystkim Klientom doradzamy konsultowanie zawieranych umów z doradcami prawnymi. 
Jeżeli chcą Państwo skorzystać z naszych doradców podatkowych/radców prawnych prosimy  
o ustalenie szczegółów oraz wynagrodzenia z Opiekunami SOHOfinance. Klientów prosimy również  
o dostarczenie oryginałów lub kopii wszystkich już podpisanych i obowiązujących umów o współpracy, 
w celu uzupełnienia dokumentacji księgowej. 
Fakturowanie kontrahentów 
Klientów uczulamy również na to, iż wystawianie co miesiąc tylko jednej faktury dla jednego 
kontrahenta niesie ze sobą ryzyko podatkowe i ewentualne zarzuty ze strony Urzędu Skarbowego.  
 
Ceny transferowe 
Wspieramy naszych Klientów w zakresie ograniczenia ryzyka podatkowego, które towarzyszy 
transakcjom z podmiotami powiązanymi. W przypadku świadczenia usług/dostawy towarów pomiędzy 
podmiotami powiązanymi może powstać sytuacja, w ramach której strony transakcji z uwagi na kwotę 
wzajemnych obrotów, mogą zostać zobowiązane do przedstawienia analizy funkcjonalnej stron 
transakcji. Dokument ten podatnicy powinni przedstawić w organie podatkowym w ciągu 7 dni od dnia 
zgłoszenia takiego żądania przez US/UKS. Jego zawartość sprowadza się do „wytłumaczenia” przez 
strony warunków na jakich zawarto daną umowę, kalkulacji wynagrodzenia, wskazania funkcji 
poszczególnych jej uczestników, itp. 
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Nasze doradztwo związane z cenami transferowymi obejmuje: 
 analizę ryzyk podatkowych związanych z transakcjami z podmiotami powiązanymi, 
 przygotowanie dokumentacji cen transferowych wymaganej przez przepisy podatkowe, 
 opracowanie polityki cen transferowych dla grupy kapitałowej, w tym projektów umów regulujących zasady współpracy pomiędzy podmiotami powiązanymi 
 wsparcie w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe.  W sprawie wyceny przygotowania ww. dokumentów prosimy o kontakt z Opiekunem Klienta.  Koszty prowadzonej działalności 

Poniżej znajdują się przykłady wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, które 
możemy zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. 

LOKAL  MIESZKALNY np.  1/3 (w zależności od części mieszkania wykorzystywanego do prowadzonej działalności) kosztów: czynszu, ubezpieczenia lokalu, wody, gazu, energii elektrycznej, ogrzewania, wywozu nieczystości etc.)  POJAZDY (SAMOCHÓD, MOTOCYKL) w przypadku samochodu prywatnego jest obowiązek prowadzenia kilometrówki (jest to ewidencja przebiegu pojazdu konieczna do wyliczenia limitu kwoty z faktur zakupowych jaką będzie można zaksięgować w koszty). - amortyzacja – jeśli pojazd stanowi majątek firmy (środki trwałe), - koszty paliwa, napraw, części zamiennych, przeglądów, myjnia i inne,  - ubezpieczenie   
WYPOSAŻENIE BIURA meble, sprzęt komputerowy (zespoły komputerowe, drukarki, skanery, modemy etc.),  fax, telefon, inne wykorzystywane do działalności  
MATERIAŁY BIUROWE papier xero, długopisy, CD, zszywacze, dziurkacze, koszulki, segregatory, gumki, wizytówki, pieczątki, żarówki, baterie etc.  ŚRODKI CZYSTOŚCI środki czystości wykorzystywane do utrzymania porządku w biurze (bez proszków do prania, płynów do płukania tkanin etc.)  INNE KOSZTY a. dokształcanie kursy i szkolenia, prasa i literatura fachowa, książki b. delegacje: noclegi (hotele),przejazdy (paliwo, PKP, PKS, taxi, LOT, etc.  
TELECOM/INTERNET - telefon komórkowy i stacjonarny firmowe, - Internet, - telefon prywatny – część rozmów dotyczących prowadzonej działalności  REKLAMA PUBLICZNA ogłoszenia prasowe, ulotki reklamowe  

UWAGI 
Ważne jest dołożenie staranności przy opisywaniu celu poniesionych wydatków, aby w przypadku 
ewentualnej kontroli ze strony US nie budziły one wątpliwości osób kontrolujących. Prosimy brać pod 
uwagę poniższe wytyczne np.: 
Wyjazdy krajowe/zagraniczne: Należy dokładnie opisywać każdy dokument związany z podróżą 
służbową (bilety lotnicze, kolejowe, noclegi). Powinien zawierać: cel wyjazdu, nazwę miejscowości 
docelowej, liczbę godzin i dni przebywania w podróży służbowej. 
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Przejazdy taxi: Usługi taxi powinny być dokumentowane fakturą lub rachunkiem. Jeżeli usługa ta jest 
udokumentowana jedynie paragonem, to dla zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego ww. paragon 
powinien być opisany (wskazanie osoby korzystającej z tej usługi, wskazanie celu podróży).  
Wyposażenie mieszkania: Każda faktura lub rachunek na zakup wyposażania najlepiej, aby była 
opisana tzn. wskazujemy, co zostało zakupione i do czego służy w działalności. 
Audyty podatkowe  Dbając o maksymalizację bezpieczeństwa prawno-podatkowego i księgowego prowadzonej przez 
naszych klientów działalności biznesowej (działalności gospodarczej), doradca podatkowy dokonuje 
cyklicznych audytów podatkowych ksiąg  wybranych klientów naszej firmy. Jeżeli cokolwiek wzbudza 
wątpliwości, co do konsekwencji podatkowo-prawnych (ewentualnych zarzutów ze strony np. US) 
informujemy o tym Państwa niezwłocznie, zwracając uwagę na konsekwencje czy proponując lepsze, 
nowe rozwiązania.  
Optymalizacje podatkowe 
Przypominamy o tym, iż  specjalizujemy się we wdrażaniu struktur optymalizujących zobowiązania 
podatkowe. Dla naszych Klientów m.in. skutecznie odzyskujemy podatek VAT od nabytych 
nieruchomości czy pojazdów. Jeżeli planują Państwo dokonanie transakcji (kupna/sprzedaży) na 
jakiegokolwiek składniku swojego majątku (ruchomości i nieruchomości) prosimy o zgłoszenie tego 
faktu w celu zaopiniowania możliwych do wdrożenia optymalizacji. Prowadzenie działalności 
gospodarczej daje wiele możliwości uzyskania oszczędności podatkowych i zachęcamy naszych 
Klientów do korzystania z tych możliwości. 
Co jeszcze możemy dla Państwa zrobić 
SOHOfinance to kompleksowe usługi z zakresu private finance, które oprócz ww. produktów 
obejmują: 

 pozyskiwanie finansowania (kredyt, leasing, refinansowanie etc.) 
 doradztwo prawne i podatkowe 
 ubezpieczenia 
 personal services i księgowość   


