
Kim jesteśmy

Gdzie możemy 

pomóc?



NASZ ZESPÓŁ

Szukamy najlepszych 

ekspertów

NASZA SPOŁECZNOŚĆ

Rozwijamy się wraz 

z naszymi klientami

EFEKTYWNOŚĆ

Dostarczamy właściwe 

rozwiązania w efektywny 

sposób

INNOWACYJNOŚĆ

Tworzymy nowe trendy

Co jest naszą motywacją?

Stawiamy na innowacyjność. Stale poszukujemy 

nowych lepszych rozwiązań w zakresie BPO 

i doradztwa, które pomogą naszym klientom osiągnąć 

sukces.  Nasze wartości tworzą solidny fundament,          

na którym budujemy sukces naszej firmy.



Kilka faktów 

o nas 

Obsługujemy ponad 2000 klientów - w tym przede wszystkim 

spółki międzynarodowe z różnych sektorów, którym 

dostarczamy nasze usługi na skalę globalną.                             

Obecnie świadczymy usługi kadrowo-płacowe dla grupy 

ponad 700 klientów, co daje więcej niż 40 000 rozliczanych 

płacowo pracowników.

Ze swoimi korzeniami w Europie Środkowo-Wschodniej, Accace

oferuje klientom najwyższą jakość usług w rozsądnej cenie.

Z grupą ponad 550 profesjonalistów oraz oddziałami w 13

krajach, Accace jest jedną z wiodących firm outsourcingowych

i doradczych w swoim regionie.



Biura Accace znajdują się w Bośni i Hercegowinie, w Czechach, 

w Chorwacji, na Węgrzech, w Rumunii, na Słowacji, w Polsce, na Ukrainie, w 

Niemczech, w Czarnogórze, w Macedonii, w Serbii, w Słowenii.

We wszystkich pozostałych krajach europejskich działamy poprzez sieć firm

partnerskich. Niezależnie od formy własności czy powiązania, wszystkie oddziały

Accace są ze sobą ściśle związane, w szczególności w zakresie jednolitego

sposobu komunikacji oraz poziomu świadczonych usług

Gdzie możesz 

nas znaleźć ?



Lubimy nowe 

technologie 

Rozwijamy nasze technologie IT, 

aby lepiej zarządzać procesami 

księgowymi i kadrowo-

płacowymi naszych klientów

Raportujemy

międzynarodowo

Efektywne zarządzanie oraz

kontrola raportowania na

każdym szczeblu pozwala nam

na bezpieczne przetwarzanie

międzynarodowych transakcji

naszych klientów

Dbamy o jakość

Posiadamy certyfikat 

bezpieczeństwa informacji ISO 

27001:2005 oraz zarządzania 

jakością zgodnie z normą ISO 

9001:2008 

Myślimy ponad 

schematami 

Jesteśmy otwarci na potrzeby

naszych klientów i oferujemy

rozwiązania szyte na miarę

Działamy globalnie

Posiadamy doświadczenie w 

świadczeniu usług w różnych 

krajach. Zapewniamy jednolity 

sposób komunikacji oraz 

raportowania we wszystkich 

krajach, w których zdecydują się 

Państwo z nami współpracować

Dlaczego my?



Nasze usługi 

Podatki

 Doradztwo podatkowe

w zakresie VAT, CIT i PIT

 Doradztwo transakcyjne

 Międzynarodowe planowanie

podatkowe 

 Ceny Transferowe

 Due Dilligence

Prawo

 Doradztwo prawne

 Spory sądowe

 Due Dilligence

Księgowość

 Obsługa księgowa

 Raportowanie 

 Doradztwo księgowe 

 Sprawozdawczość IFRS

 Implementacja rozwiązań ERP 

Kadry i płace 

 Outsourcing płac 

 Obsługa kadrowa

 RCP/ECP (rozliczanie czasu

pracy/ewidencja czasu pracy)

 Prawo pracy - doradztwo

TULIP Accounting

 Zarządzanie obiegiem

dokumentów

 Automatyczne księgowanie

 Raportowanie

TULIP Payroll

 Elektroniczne paski płacowe

 Obsługa zapytań płacowych 

 Ewidencja czasu pracy

 Segmentacja uprawnień 

w zależności od struktury

organizacyjnej przedsiębiorstwa

Doradztwo Outsourcing TULIP



Księgowość

i raportowanie

Outsourcing usług księgowych 

 Obsługa księgowa

 Zarządzanie procesem obiegu dokumentów

 Obsługa kasy

 Sporządzanie deklaracji VAT, CIT

 Doradztwo księgowe

Raportowanie 

 Miesięczna sprawozdawczość (np. GUS, NBP)

 Pakiety konsolidacyjne

 Raporty zarządcze

 Raportowanie zgodnie z IFRS oraz US 

GAAP 

 Wsparcie podczas audytu



Doradztwo księgowe 

 Optymalizacja procesów księgowych

 Wsparcie w zakresie uzgodnień kont GL, szybka pomoc

 Nadzór nad zespołem księgowym klienta

 Due diligence finansowy

 Konsolidacja

 Doradztwo księgowe podczas fuzji i przejęć

 Konsultacje w zakresie IFRS & US GAAP

 Tymczasowy Dyrektor Finansowy

Procesy finansowe 

 Opracowanie procesów finansowych i księgowych

 Doradztwo w zakresie wdrożenia MS Dynamics NAV 
i innych międzynarodowych systemów ERP

 Portal TULIP Księgowość



Administracja 

kadrowo-

płacowa 

Outsourcing usług 

kadrowo-płacowych 

 Obsługa płacowa

 Obsługa kadrowa

 Raportowonie statutowe oraz zarządcze

 Usługi hotline dla pracowników oraz zespołu HR 

 Wsparcie dla pracowników w siedzibie 

Klienta

Usługi doradcze 

 Doradztwo w obszarze prawa pracy 

 Doradztwo w zakresie podatku dochodowego

 Przygotowywanie dokumentacji HR

 Usługi doradcze dla nierezydentów (obsługa

ekspatów)

 Reprezentacja podczas kontroli



Podatki

Sprawozdawczość podatkowa

 Rejestracja podatkowa

 Podatek dochodowy od osób prawnych

 Podatek dochodowy od osób fizycznych VAT

 Akcyza, cło i inne podatki

 Doradztwo dla nierezydentów

Doradztwo podatkowe

 Due diligence i doradztwo transakcyjne

 Fuzje i przejęcia

 Usługi doradcze w zakresie cen 
transferowych

 Międzynarodowe planowanie podatkowe

 Reprezentowanie przed organami
podatkowymi podczas kontroli podatkowych
lub w postępowaniach podatkowych
dotyczących klienta 



Doradztwo 

prawne 

Kancelaria Accace Legal 
świadczy pomoc prawną 

w następujących 
obszarach: 

 Prawo gospodarcze

 Własność intelektualna

 Fuzje i przejęcia

 Spory sądowe

 Zamówienia publiczne 

 Nieruchomości

 Prawo pracy

 Sprawy administracyjne



Usługi korporacyjne 

i administracyjne 

Oferujemy pełne wsparcie  
dla nowych jak i istniejących 
przedsiębiorstw 

 Zakładanie spółek 

 Sprzedaż gotowych spółek 

 Rejestracja podatkowa 

 Biuro wirtualne

 Zatwierdzanie sprawozdań finansowych

 Zmiany w statusie prawnym spółki

 Likwidacja spółek



Odkryj łatwość 

zarządzania 

biznesem za 

pomocą TULIP-a!

Przeniesiemy wszystkie procesy 

księgowe i kadrowo-płacowe pod 

jedną międzynarodową platformę



TULIP Accounting

Od efektywnego zarządzania obiegiem 

dokumentów aż po automatyczne 

księgowanie i raporty online – wszystko 

w jednej platformie 

Automatyczne księgowanie

 Zarządzanie obiegiem dokumentów

 System zatwierdzania obiegu dokumentów

opracowany zgodnie ze strukturą organizacyjną

klienta

 Automatyczne księgowanie 

 Obsługa modułu delegacji, polecenia podróży

służbowej

 Raporty generowane w czasie rzeczywistym 

 Elektroniczne archiwum dokumentacji księgowej

Zarządzanie modułem
zobowiązań (AP management)

 Digitalizacja wszystkich faktur 

 Skanowanie dokumentów papierowych

 Eksport danych przy użyciu czytnika OCR

 Import danych do systemu księgowego

 Archiwum dokumetów online 

 Raportowanie dostosowane do potrzeb

klienta



TULIP Payroll

Jedna platforma do bezpiecznej 

wymiany dokumentów oraz 

samodzielnego planowania czasu 

pracy dla kadry zarządzającej 

i pracowników 

Panel dla Pracownika

Łatwy dostęp do wszystkich dokumentów, 

wniosków, pasków płacowych oraz zgłoszeń 

kiedy tylko potrzebujesz

 Elektroniczne paski płacowe

 Archiwum dokumentów (e-teczka)

 Hotline dla pracowników

 System rejestracji zgłoszeń 

 Zarządzanie podróżami służbowymi

 Wnioskowanie o udzielenie absencji

Panel dla Managera

Bezpieczny kanał do wymiany i zarządzania 
danymi kadrowo-płacowymi 

 Wymiana danych płacowych i ich 
zatwierdzanie 

 Uzgadnianie kalendarza naliczania płac 

 System zatwierdzania obiegu dokumentów

opracowany zgodnie ze strukturą

organizacyjną klienta

 Raportowanie online w czasie rzeczywistym



Rozpocznij z nami 

współpracę na terenie 

Polski, w regionie 

Europy Środkowo-

Wschodniej lub globalnie

www.accace.pl

www.accace.com (global)

www.accace.com/tulipize

poland@accace.com

Accace Sp. z o.o.

Accace Tax Representation Sp. z o.o.

Accace Legal A. Samborska Sp.k

Cybernetyki 10, NEOPARK A

02-677 Warszawa

Polska

+ 48 223 132 950

Porozmawiajmy o tym jak możemy Ci pomóc! 

http://accace.pl/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Polish_Language_General_Presentation
http://accace.pl/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Polish_Language_General_Presentation
http://accace.pl/tulipize/?utm_source=Website_Link_Click&utm_medium=PDF&utm_campaign=Polish_Language_General_Presentation
mailto:accace@accace.com

