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Nar zędzie, cz y usługa?
– rozmowa z Agnieszką Gargol,
biegłym rewidentem i główną
księgową firmy świadczącej usługi
dostępu do Internetu.
pełnej księgowości dla firm?
Agnieszka Gargol: Odpowiedź zależy od tego, o czym
mówimy. Możliwe jest przekazywanie przez Internet danych
niezbędnych dla rachunkowości z firmy zlecającej do firmy
świadczącej usługi księgowe, jak również przesyłanie w drugą
stronę rezultatów pracy księgowych. Polskie prawo dopuszcza możliwość stosowania Internetu także w odniesieniu
do składania dokumentów finansowych w urzędach. Nie
ma więc formalnych przeszkód dla księgowości świadczonej w formie elektronicznej dla przedsiębiorstw za pośrednictwem ogólnodostępnej Sieci.
P.G.: Wrzucając do wyszukiwarki słowo „rachunkowość”
otrzymuje się blisko 190 tys. adresów; „księgowość” – ponad
153,5 tys.; „usługi księgowe” – 84,431 tys. Nawet najprostsza
definicja „rachunkowości” lub „księgowości”, to kilka tysięcy
pozycji w wyszukiwarce. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że tylko
niewielki odsetek Polaków potrafi poprawnie wypełnić formularz PIT, to rodzi się pytanie, jak przy niewielkiej wiedzy
znaleźć w Sieci właściwe rozwiązanie?
A.G.: Przede wszystkim trzeba wiedzieć czego się szuka.
Korzystając z Internetu musimy precyzyjnie formułować
nasze oczekiwania. Jeśli zakładamy małe przedsiębiorstwo
o niezbyt skomplikowanej działalności i znamy się trochę
na księgowości, to możemy – za niedrogi miesięczny abonament – korzystać i „ściągać” przez Internet programy
do wypełniania druków i formularzy. Wszystko jednak
robimy własnoręcznie, mając jedynie dobre rady i podpowiedzi oferenta takiej usługi. Gdy firma jest większa,
działalność bardziej finansowo skomplikowana, a wiedza
kierownictwa w zakresie księgowości niewystarczająca,
należy rozważyć zatrudnienie księgowej lub skorzystania z biura rachunkowego. Teoretycznie to też jest możliwe w postaci wirtualnej, np. przez przesyłanie skanów
dokumentów do biura rachunkowego, wystawienie odpowiednich upoważnień, ale tego typu rozwiązania niezmiernie rzadko są stosowane. Jeśli już mamy księgową
lub biuro rachunkowe, to Sieć nadal jest przydatna. Teraz
jednak szuka się w niej takich witryn, gdzie oferowane
są – najczęściej odpłatnie – rozmaite kalkulatory służące
do obliczania np. diet, wypłat, składek itp. Preferuje się
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Piotr Górski: Czy możliwe jest w Internecie prowadzenie

miejsca, gdzie podawane są przykłady rozwiązywania
problemów, interpretacje przepisów, a pomija się już te
witryny z mechanizmami wypełniania przeciętnych formularzy. Jeszcze wyższe wymagania wobec Sieci mają
biegli rewidenci, ale również oni korzystają z Internetu
w swojej działalności. Ważne jest więc, czy potrzebujemy
wyłącznie narzędzi, czy niezbędne jest nam poradnictwo,
czy wręcz oczekujemy dostosowania usług księgowych do
naszej specyficznej działalności.
P.G.: Mimo wszystko będziemy zmuszeni wybierać spośród
kilkuset co najmniej adresów i ofert. Czym się kierować, jeśli
niemal za każdym razem czytamy, że oferuje się nam: „jedyne
w Polsce rozwiązanie, w którym księgowość jest prosta i można
ją prowadzić bez wychodzenia z domu”?
A.G.: Tak jak już wspomniałam, zanim wybierzemy
oferenta musimy precyzyjnie określić nasze oczekiwania. Jeśli szukamy usług, a nie narzędzi, to powinniśmy w Internecie wybrać biuro rachunkowe. Firma taka
musi spełniać warunki określone prawem i informuje
zazwyczaj o uprawnieniach swoich pracowników. Nawet
w odniesieniu do ewentualnych szkód, które mogą być
wynikiem błędów w księgowaniu, oferent taki jest lepszy,
bo musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej. Pamiętać też należy, że o korzystaniu z usług takiej
firmy informujemy właściwy urząd skarbowy, choć ten
nie obarcza odpowiedzialnością podmiotu, lecz zawsze
podatnika. Czym się kierować w wyborze biura rachunkowego? Tu Sieć niczego nie zmienia. By mieć niezbędne
zaufanie, należy zapoznać się z referencjami. Należy się
też liczyć, że przedstawiciel dobrej księgowości będzie
chciał bliżej zapoznać się z naszym przedsiębiorstwem
i odwiedzi siedzibę firmy niezależnie gdzieby ona nie
była. Niewykluczone też, że ocena kosztów zewnętrznej
księgowości skłoni kierownictwo danego przedsiębiorstwa do zatrudnienia specjalisty z tego zakresu. Będzie
on bardziej nastawiony na specyfikę firmy i być może
rozwiąże więcej problemów niż najlepsze biuro.
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