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PAKIET PODSTAWOWY – INKUBACJA

PAKIET ROZSZERZONY – INKUBACJA PLUS

(300 zł netto miesięcznie)

(500 zł netto miesięcznie)

Doradztwo w zakresie wyboru formy
opodatkowania działalności gospodarczej
Wsparcie przy załatwianiu formalności
związanych z rejestracją działalności
gospodarczej
Indywidualne konsultacje księgowe na
START do 1h.
Prowadzenie podatkowej książki
przychodów i rozchodów lub ryczałtu –
rozliczanie do 10 dokumentów księgowych
Prowadzenie ewidencji VAT
Prowadzenie ewidencji zdarzeń
gospodarczych
Sporządzanie deklaracji podatku
dochodowego PIT (od osób fizycznych
prowadzących działalność gospodarczą)
Sporządzanie deklaracji podatku VAT i VAT
UE
Prowadzenie rozliczeń amortyzacyjnych i
ewidencji środków trwałych
Bieżące doradztwo w zakresie objaśniania
kwestii podatkowych i dokumentacyjnych
Prowadzenie rozliczeń kasy fiskalnej
Sporządzanie rozliczeń rocznych
Prowadzenie gospodarki materiałowej,
magazynu
Wysyłanie pliku JPK VAT, deklaracji VAT i PIT
do Urzędu Skarbowego
Informowanie o przekroczeniu ustawowych
limitów zwolnień podatkowych
Możliwość wystawiania faktur
sprzedażowych bezpośrednio z programu
księgowego

Pełen zakres usług dostępnych w pakiecie
podstawowym oraz dodatkowo:
•

•
•
•

Prowadzenie podatkowej książki
przychodów i rozchodów lub ryczałtu –
rozliczanie do 25 dokumentów księgowych
(w wersji podstawowej limit ten wynosi 10
dokumentów)
Bieżące załatwianie spraw urzędowych,
potrzebnych zaświadczeń oraz rejestracji
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
Rozliczanie podróży służbowych

Opłaty dodatkowe (dotyczą zarówno pakietu podstawowego, jak i rozszerzonego)
•
•

Każdy kolejny dokument księgowy powyżej limitu wskazanego w pakiecie – 5zł/szt.
Wsparcie w zakresie przeniesienia obsługi księgowej z innej firmy – wycena indywidualna

KADRY I PŁACE
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•

•

•

PAKIET PODSTAWOWY – INKUBACJA

PAKIET ROZSZERZONY – INKUBACJA PLUS

(300 zł miesięcznie)

(500 zł miesięcznie)

Obsługa ZUS właściciela firmy w zakresie
działalności na terenie RP
Sporządzanie i przekazywanie do ZUS
dokumentów rozliczeniowych
Zakładanie i prowadzenie akt osobowych
zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa
Przygotowywanie rocznych informacji o
pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy
Przygotowywanie rocznych informacji o
przychodach (PIT-11)

Pełen zakres usług dostępnych w pakiecie
podstawowym oraz dodatkowo:
•

•

•
•

Współpraca w ramach udzielonego
pełnomocnictwa z organami kontroli – ZUS,
PIP, Urząd Pracy
Zgłaszanie do/ wyrejestrowywanie z
ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
pracowników oraz zleceniobiorców
(formularze ZUS ZUA/ ZUS ZWUA) – do 3
osób/ miesiąc
Sporządzanie list płac
Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych

Opłaty dodatkowe (dotyczą zarówno pakietu podstawowego, jak i rozszerzonego)
•

Prowadzenie rozliczeń kadrowo płacowe pracowników – 25 zł netto/ osoba
(w pakiecie rozszerzonym pierwsi trzej pracownicy rozliczani są bezpłatnie)

PRAWO
PAKIET PODSTAWOWY – INKUBACJA

PAKIET ROZSZERZONY – INKUBACJA PLUS

(300 zł miesięcznie)

(500 zł miesięcznie)

Dostęp do podstawowej bazy wzorów
dokumentów
takich
jak:
-

Umowy i Aneksy do umów
Wezwania do zapłaty
Wezwania do zaniechania naruszeń
Porozumienia
Wypowiedzenia
Oświadczenia o zgodzie na
wykorzystanie wizerunku itp.

•

Dostęp do podstawowej i dodatkowej bazy wzorów
dokumentów takich:
- Umowy i Aneksy do umów
- Wezwania do zapłaty
- Wezwania do zaniechania naruszeń
- Porozumienia
- Wypowiedzenia
- Oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie
wizerunku itp.
- Regulaminy
- Polityka Prywatności
- Polityka Cookies
- Zgody na przetwarzanie danych
Wsparcie prawne drogą e-mailową w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej (w ramach
usługi inkubacji AIP) – 1h/ miesiąc:
- Bieżące doradztwo prawne
- Wstępna weryfikacja dokumentów
- Przygotowanie prostych dokumentów
- Wparcie w zgłaszaniu dokumentów do KRS
oraz rejestracji zmian
- Doradztwo i wsparcie w zgłaszaniu
wniosków do urzędów
- Wsparcie w tworzeniu formalnych
odpowiedzi na wezwania
•

Dodatkowo płatne usługi – zgodnie z nakładem
czasu pracy
- Konsultacje w zakresie wdrożenia RODO
- Tworzenie dokumentów prawnych
- Weryfikacja dokumentów prawnych
- Prowadzenie sporów z kontrahentami – wg.
wyceny indywidualnej
- Wdrożenie RODO - wg wyceny
indywidualnej
- Sprawdzanie kontrahentów w KRD – (stała
opłata w wysokości 50 zł za 1 sprawdzenie)
- Wezwania do zapłaty przygotowane przez
pełnomocnika
- Wsparcie w negocjacjach

WIEDZA I SPOŁECZNOŚĆ
PAKIET PODSTAWOWY – INKUBACJA

PAKIET ROZSZERZONY – INKUBACJA PLUS

(300 zł miesięcznie)

(500 zł miesięcznie)

STARTUP TRAINING
Cykl 12 webinarów (szkoleń on-line) rocznie
realizowanych przez doświadczonych
przedsiębiorców, trenerów i specjalistów z
różnych dziedzin biznesu.

Cykl 12 szkoleń (na żywo w sali szkoleniowej)
rocznie realizowanych przez doświadczonych
przedsiębiorców, trenerów i specjalistów
z różnych dziedzin biznesu.

Co miesiąc odbywa się jedno szkolenie w
postaci zamkniętego pokoju webinarowego.

Co miesiąc odbywa się jedno szkolenie.

Tematyka szkoleń dotyczy różnych dziedzin
biznesu niezbędnych dla rozwijania własnej
działalności gospodarczej i jest dopasowywana
do potrzeb zainteresowanych firm.

Tematyka szkoleń dotyczy różnych dziedzin
biznesu niezbędnych dla rozwijania własnej
działalności gospodarczej i jest dopasowywana
do potrzeb zainteresowanych firm.

TRAINING PLATFORM
Dostęp do zamkniętej platformy szkoleniowej.
Zawiera ona nagrane szkolenia video z zakresu
m.in. rozwijania biznesu, przedsiębiorczości,
sprzedaży, marketingu, strategii startupowobiznesowych.

Pełen cykl szkoleń dostępny w pakiecie
podstawowym

MENTORING MEETING
Cykl 12 spotkań mentoringowych (on-line)
rocznie realizowanych przez doświadczonych
przedsiębiorców, trenerów i specjalistów z
różnych dziedzin biznesu.
Co miesiąc odbywa się jedno spotkanie w
postaci zamkniętego pokoju webinarowego.
Spotkanie ma formę pytań i odpowiedzi (każdy
uczestnik może zadawać swoje pytania)

Pełen cykl spotkań mentoringowych dostępny
w pakiecie podstawowym oraz dodatkowo:
Cykl 5 indywidualnych sesji mentoringowych
(na żywo w sali szkoleniowej) rocznie
z wybranymi przez siebie ekspertami (spośród
udostępnianych przez AIP). Spotkania
prowadzone są przez doświadczonych
przedsiębiorców, trenerów i specjalistów
z różnych dziedzin biznesu.

WIEDZA I SPOŁECZNOŚĆ
STARTUP MIXER
Możliwość udziału we wszystkich eventach
biznesowo-networkingowych organizowanych
przez AIP na terenie Polski.
Podczas każdego takiego eventu odbywają się
prelekcje prowadzone przez doświadczonych
przedsiębiorców, trenerów i specjalistów z
różnych dziedzin biznesu. Są to również
spotkania networkingowe społeczności firm
działających w AIP, firm zewnętrznych oraz
doświadczonych przedsiębiorców i inwestorów.

Możliwość udziału we wszystkich eventach
opisanych w pakiecie podstawowym oraz
dodatkowo:
Promocja brandu firmy podczas wybranego eventu:
•
•

Możliwość rozłożenia rollupu przy wejściu
Możliwość prezentacji firmy na scenie
eventowej.

W każdym regionie Polski minimum raz na
kwartał organizowane jest jedno takie
wydarzenie.

STARTUP PROMOTION
Usługa niedostępna w tym pakiecie

1/6 miesięcy możliwość prezentacji i promocji usług
firmy poprzez regionalne i ogólnopolskie kanały
promocyjne sieci AIP.
Możliwość połączenia z funduszem inwestycyjnym
VC bValue

PAKIET ZNIŻEK AIP
Dostęp do usług prestiżowych partnerów AIP.
Możliwość korzystania ze zniżek na usługi i
narzędzia niezbędne w prowadzeniu biznesu.

Pełen zakres zniżek dostępny w pakiecie
podstawowym oraz dodatkowo:
- 40% - na wybrane pakiety Business Link przez okres
6 miesięcy

