Nowość w ASK-Finance!
W związku z obowiązkiem składania do Urzędów Marszałkowskich deklaracji z tytułu korzystania ze
środowiska, dla naszych Klientów przygotowaliśmy nową usługę.
Skorzystaj z promocji na prowadzenie ewidencji, naliczanie opłat oraz sporządzanie i dostarczanie do
właściwego urzędu sprawozdania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza (samochody, kotły):
Nasi Klienci

Pozostali

Zewidencjonowanie jednego
dokumentu

1 zł + VAT

2 zł + VAT

Sporządzenie deklaracji
końcowej

50 zł + VAT

100 zł + VAT

Podpisz z nami umowę na stałą obsługę w zakresie księgowości lub administracji kadrowo-płacowej
i płać mniej! ⃰
Dysponujemy profesjonalnym oprogramowaniem
Zatrudniamy wysokiej klasy doświadczonych specjalistów
Posiadamy dostęp do najnowszej wiedzy
Gwarantujemy szybką, rzetelną i kompleksową obsługę
Ważna informacja!
Zgodnie z art. 273 ust. 1 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 25/2008 r., poz. 150,
ze zm.) – do uiszczania opłat z tytułu korzystania ze środowiska zobowiązani są przede wszystkim przedsiębiorcy,
osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami. Opłata
ponoszona jest za m.in.: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
pobór wód, składowanie odpadów.
Podmiot korzystający ze środowiska nie ponosi opłat jeżeli naliczona wartość nie przekracza 400 zł za półrocze
(dotyczy ewidencji za lata 2006-2012). Na rok 2013, zgodnie z ostatnią nowelizacją, ustalono, iż opłata za korzystanie
ze środowiska będzie wypłacana raz do roku – zwolnienie z tej opłaty następuje wówczas, gdy wartość nie
przekroczy 800 zł. Opłaty za korzystanie ze środowiska są zobowiązaniem podatkowym i niestosowanie się do
przepisu może grozić naliczaniem wysokich kar przez Urząd Marszałkowski. Podmiot zwolniony z obowiązku
wniesienia opłaty nie jest zwolniony z obowiązku sporządzania i dostarczania do właściwego urzędu deklaracji.
Nieskładanie sprawozdań również powoduje naliczanie kar przez urzędy.
Prosimy wziąć tę kwestię pod uwagę, gdyż w ostatnim czasie Wydziały Ochrony Środowiska w Urzędach
Marszałkowskich wzmożyły kontrolę przedsiębiorców pod tym względem.

Zapraszamy do współpracy!
⃰ Promocyjne ceny obowiązują za okres, w którym prowadzona jest księgowość w ASK-Finance. Poza tym okresem ceny wynoszą: 100 zł netto + VAT za sporządzenie
końcowej deklaracji oraz 2 zł netto + VAT za jeden zewidencjonowany do deklaracji dokument.

