Czym się kierować, podejmując współpracę
z biurem rachunkowym?
1. Rzetelność, terminowość - warto popytać znajomych, prowadzących własne biznesy z czyich usług
korzystają. Sprawdzone biuro daje poczucie bezpieczeństwa i poprawności rozliczeń.

2. Stałe podnoszenie kwalifikacji - jest niezwykle ważne, gdyż przepisy podatkowe bardzo często ulegają
zmianom.

3. Odpowiedzialność za błędy – warto wiedzieć, czy biuro rachunkowe posiada ubezpieczenie OC.
Tam też pracują ludzie, a nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Błędy się zdarzają i będą zdarzać,
ale dobre biuro bierze na siebie odpowiedzialność i potrafi je naprawić, bez szkody dla klienta.

4. Otwartość na postęp, wykorzystywanie nowych technologii - ulepszone programy księgowe,
czy dodatkowe narzędzia poprawiające efektywność pracy biura jak i ułatwiające kontakt z nim świadczą
o tym, że biuro jest nowoczesne i przygotowane na nowe wyzwania.

5. Lokalizacja - większość z Was szuka biura blisko miejsca zamieszkania, lub prowadzenia działalności,
co jest zrozumiałe ze względów logistycznych i ekonomicznych - chcecie zaoszczędzić czas i pieniądze
na dojazdach do biura. Dzisiaj nie jest to już problem. Są biura, które oferują usługi online i wyposażają
klientów w narzędzia potrzebne do zdalnej komunikacji i obsługi.

6. Kontakt z osoba prowadzącą rozliczenia – zawsze macie do wyboru korporacje, lub małe, kameralne
biura rachunkowe. To, które wybierzecie zależy tylko od Was, ale warto wziąć pod uwagę, że w dużym
biurze możecie się stać anonimową osobą, której wasza księgowa nie będzie pamiętać.

7. Cena – tutaj należy być szczególnie uważnym i czytać co jest zawarte w cenniku.
Zakładając, że chcecie nawiązać dłuższą współpracę z danym biurem, błędnym wydaje się szukanie
okazji, sezonowych obniżek ceny, rabatów, czy „pierwszego miesiąca za 1 zł”. Zazwyczaj zaniżanie cen,
to taktyka mająca na celu zdobycie klientów w jak największej ilości, która często nie idzie
w parze, z jakością obsługi, na czym ostatecznie stratni jesteście Wy.

Przedstawione powyżej kryteria to tylko kilka z wielu, które należy wziąć pod uwagę, gdyż wybór biura
rachunkowego, w mojej opinii nie powinien być przypadkowy.

