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Zmiany w Regulaminie świadczenia usługi Taxe, obowiązujące od 1.06.2019 (dla
nowych Klientów) / 1.07.2019 (dla obecnych Klientów)
Rozdział II. Zakres i rodzaj świadczonych usług
W związku z udostępnieniem aplikacji mobilnej służącej m.in. przekazywaniu dokumentów do systemu Taxe,
zmianie ulega brzmienie punktu 2. oraz pkt 3.:
pkt 2. „Dokumentacja o której mowa w pkt. 1. sporządzana będzie przez Usługodawcę na podstawie
elektronicznych kopii dokumentów księgowych, przekazanych Usługodawcy za pośrednictwem systemu
Panel Klienta Taxe lub aplikacji mobilnej Taxe.pl.”
pkt 3. „System Panel Klienta Taxe oraz aplikacja mobilna Taxe.pl są udostępnione Klientowi w ramach usługi
Taxe.”
W ramach porządków zwiększających czytelność Regulaminu, do Rozdziału II. pkt 8. przeniesiony został pkt. 6 z
Rozdziału VII. Brzmienie punktu nie uległo zmianie:
„Klient jest zobowiązany do systematycznego monitorowania wątkowego systemu pomocy.”
Zmianie uległ zapis punktu 16. (w poprzednim Regulaminie ten punkt występował w pozycji 15.), wprowadzający w
nowym brzmieniu zobowiązanie Usługodawcy do przekazania rocznej informacji o działalności gospodarczej (PITB), w przypadku, gdy Klient nie złoży dyspozycji sporządzenia pełnego zeznania rocznego do naszego biura:
„W przypadku niedotrzymania terminu określonego w powyższym punkcie, Usługodawca zobowiązuje się
przekazać Klientowi informację PIT-B oraz nie ponosi odpowiedzialności za terminowe złożenie rocznej
deklaracji podatkowej.”
W związku ze zmianą ustawowego terminu w przepisach w zakresie podatku VAT i tak zwanej „ulgi na złe długi” (ze
150 dni na 90 dni), zmianie ulega brzmienie pkt 19. (we wcześniejszym Regulaminie ten punkt występował w
pozycji 18.):
„Obowiązkiem Klienta jest poinformowanie Usługodawcy o fakcie nieuregulowania należności za
stanowiący koszt Klienta dokument księgowy, dla którego upłynął 90 dzień od terminu płatności, a
wcześniej nastąpiło powiązane z tym dokumentem odliczenie podatku VAT. Informację o tym fakcie Klient
powinien przekazać Usługodawcy najpóźniej do końca miesiąca, w którym upłynął ten termin.”
Rozdział IV. Terminy
Usunięta została nieścisłość powstała w trakcie ostatniej zmiany Regulaminu (w wyniku przeniesienia terminów do
Tabeli Pakietów). W związku z tym, poprawione zostało brzmienie punktu 3.:
„W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń uniemożliwiających zaksięgowanie Dokumentów lub
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wygenerowania Raportów wg terminów wskazanych w punkcie 2., Dokumenty zaksięgowane zostaną a
Raporty wygenerowane w terminie możliwie najwcześniejszym, nie przekraczającym jednak terminów
wymaganych polskim prawem.”
Usunięty został punkt 9. w brzmieniu:
„Wszelkie uwagi dotyczące sposobu zaksięgowania Dokumentów należy zgłaszać do 19-tego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego Dokumenty dotyczą.”
Rozdział V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi Taxe
W związku ze zmianą w przepisach, umożliwiającą zawieszenie działalności gospodarczej na czas nieokreślony,
wprowadzono zapis w pkt 6. wygaszający Umowę o świadczenie usługi Taxe w przypadku długotrwałego
zawieszenia działalności (powyżej 24 miesięcy):
„Jeżeli zawieszenie, o którym mowa w pkt. 4. trwa dłużej niż 24 miesiące, Umowa o świadczenie usługi
Taxe ulega rozwiązaniu w ostatnim dniu miesiąca, w którym powyższy termin upłynął.”
Dodano nowy zapis regulujący dotychczas wewnętrznie stosowaną procedurę w przypadku zawieszenia
wykonywania Umowy związanego z nieopłacaniem kolejnych należności względem usługodawcy. Zapis został
dodany w punkcie 10.:
„W przypadku nieopłacenia przez Klienta należności względem Usługodawcy oraz wynikającym z tego
zawieszeniem świadczenia usługi Taxe, ponowne wznowienie jej świadczenia jest możliwe na wniosek
Klienta, po uregulowaniu zaległości oraz uiszczeniu opłaty za wznowienie, zgodnej z Cennikiem usługi
Taxe.”
Rozdział VII. Warunki świadczenia usługi Taxe
W związku z udostępnieniem aplikacji mobilnej służącej m.in. przekazywaniu dokumentów do systemu Taxe,
zmianie ulega brzmienie punkt 5.:
„Komunikacja w ramach usługi Taxe, w tym przekazywanie dokumentacji oraz konsultacje księgowe
odbywają się za pośrednictwem serwisu Panel Klienta Taxe lub aplikacji mobilnej Taxe.pl.”
Ponadto, tekst Regulaminu został uporządkowany (renumerowany) i ujednolicony po usunięciu wykreślonych w
trakcie ostatnich zmian punktów (punktów z adnotacją „wykreślono”).
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Zmiany w Tabeli pakietów, Cenniku usługi obowiązujące od 1.06.2019 / 1.07.2019
W sekcji „Korekty i dokumenty po terminie”, zmianie uległa pozycja:
Go
Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentów po terminie 3 / za
każdy dokument

5,00 PLN

Basic
5,00 PLN

Premium
3,00 PLN

Zmianie uległ również przypis definiujący dokument po terminie z uwzględnieniem nowej puli dokumentów po
terminie, które można przekazać w trakcie roku kalendarzowego bez poniesienia dodatkowej opłaty:
„3 Za dokument przesłany po terminie uważa się dokument, informację lub dyspozycję skutkujące
wprowadzeniem zmiany do treści wygenerowanych raportów, przekazane po określonym w Regulaminie
terminie przekazywania dokumentów. Opłata z tytułu przekazania dokumentu po terminie nie zostanie
naliczona w danym roku kalendarzowym dla pierwszych: 2 dokumentów (pakiet Go), 5 dokumentów
(pakiet Basic), 10 dokumentów (pakiet Premium).”
Zmianie uległo również brzmienie pozycji opisującej opłatę z tytułu wykonywania korekt deklaracji. Kwoty w tej
pozycji pozostały niezmienne:
Opłata za sporządzenie i przekazanie do odpowiednich organów
dokumentów korygujących /za każdy dokument korygujący

35,00 PLN

35,00 PLN

25,00 PLN

W sekcji „Inne”, zmianie uległa pozycja:
Sporządzenie rozliczenia obejmującego okres przed zawarciem
Umowy na prośbę Klienta

ustalana
ustalana
ustalana
indywidualnie indywidualnie indywidualnie

Dodana została pozycja:
Opłata za wznowienie usługi zawieszonej lub ponowne zawarcie
umowy rozwiązanej w wyniku nieregulowania zobowiązań z tytułu
świadczenia usługi / płatne przed ponownym uruchomieniem
świadczenia usługi

50,00 PLN

50,00 PLN

50,00 PLN

11,00 PLN

11,00 PLN

11,00 PLN

Usunięte zostały pozycje:
Opłata za sporządzenie i wysłanie w formie papierowej wezwania
do zapłaty, związanego z nieuregulowaną należnością z tytułu
świadczenia usługi Taxe
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Udział w programie 5-Stop3 / punktów z puli księgowań/m-c
(niedostępne od 1.01.2018)

niedostępne

niedostępne

5

Ponadto, Tabela pakietów, Cennik usługi został uporządkowany przez usunięcie adnotacji „wykreślono” oraz
ponowną renumerację przypisów.
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