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Działamy zgodnie z normą ISO 9001:2015 

w zakresie usług księgowych, szkoleniowych 

doradczych i tłumaczeniowych 

 

Szczegółowa ankieta do wyceny/zlecenia usług księgowych  

1. Imię i nazwisko:           

2. Pesel:             

3. Numer dowodu osobistego:         

4. Adres zamieszkania:          
(miejscowość, ulica, numer budynku, numer lokalu, powiat, kod pocztowy, województwo) 

5. NIP:             

6. TELEFON:            

7. E-MAIL:            

8. Forma prawna przedsiębiorstwa:  

☐ jednoosobowa działalność gospodarcza 

☐ spółka z o.o.  

☐ spółka cywilna   

☐ spółka partnerska 

☐ spółka komandytowa 

☐ spółka komandytowo-akcyjna 

☐ spółka akcyjna  

9. Rodzaj prowadzonej dokumentacji rachunkowej i forma opodatkowania:  

☐ Książka Przychodów i Rozchodów (KPiR) 

☐ zasady ogólne ☐ linowo 

☐ Ryczałt od dochodów ewidencjonowanych 

☐ Karta podatkowa 

☐ Pełna księgowość (księgi rachunkowe) 

10. Forma wpłaty zaliczki: 

☐ Miesięczna 

☐ Kwartalna 

☐ Uproszczona 

11. Ile średnio podmiot ma dokumentów zakupowych w ciągu miesiąca?   

12. Ile średnio podmiot ma dokumentów sprzedażowych w ciągu miesiąca?  
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13. Czy podmiot korzysta z programu sprzedażowego? 

☐ tak  
13.1 Z jakiego programu sprzedażowego korzysta podmiot?   

13.2 Ile dokumentów z pkt. 12 wystawianych jest w programie?  

13.3 Czy program sprzedażowy generuje JPK?   

☐ tak ☐ nie ☐ nie wiem 

☐ nie  

14. Ilu pracowników zatrudnia podmiot? 

☐ Umowa o pracę    

☐ Umowy cywilnoprawne   

15. Czy pomiot posiada zarejestrowaną (czynną) kasę fiskalną?  

☐ tak 

☐ nie 

16. Czy podmiot jest podatnikiem podatku VAT? 

☐ tak (Wypełnić następną stronę ankiety) 

☐ nie (Koniec ankiety) 

Wypełnić jeżeli odpowiedź na pytanie 16 była twierdząca 

16.1. W jaki sposób podmiot składa deklaracje VAT?  ☐ miesięcznie ☐ kwartalnie 

16.2. Czy podmiot jest zgłoszony jako podatnik VAT UE?  ☐ tak ☐ nie 

16.3. Czy podmiot eksportuje/importuje towary/usługi z krajów UE? ☐ tak ☐ nie 

16.4. Czy podmiot eksportuje/importuje towary/usługi spoza UE? ☐ tak ☐ nie 

16.5. Ile średnio podmiot ma dokumentów zakupowych w ciągu miesiąca w postaci 

importu towarów/usług z krajów UE?    

16.6. Ile średnio podmiot ma dokumentów sprzedażowych w ciągu miesiąca w postaci 

eksportu towarów/usług do krajów z UE ?    

16.7. Ile średnio podmiot ma dokumentów zakupowych w ciągu miesiąca w postaci 

importu towarów/usług spoza UE?     

16.8. Ile średnio podmiot ma dokumentów sprzedażowych w ciągu miesiąca w postaci 

eksportu towarów/usług do krajów spoza UE?   

………………  ………………..……………………………………………... 

Sporządził     Pieczęć i podpis przedstawiciela podmiotu 
Powyższym podpisem oświadczam, iż powyższe dane są danymi prawdziwymi  


