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Firma bez ZUS z Profit Plus
Prowadzić firmę, nie płacąc składek na ZUS – wydaje się, że jedynym sposobem na to jest przeniesienie
działalności gospodarczej za granicę. Eksperci Profit Plus przekonują, że łatwiejsze, a jednocześnie
legalne rozwiązania dostępne są w kraju. Doradzają mikro i małym firmom, jak korzystać z tych
udogodnień.
Z chwilą, gdy firma otrzyma NIP i REGON, jej właściciel staje przed wyzwaniami równie poważnymi, jak
zdobywanie klientów. Są to często skomplikowane kwestie prawne, podatkowe i księgowe.
Przedsiębiorcom zależy, by ponosić jak najniższe koszty działalności. Chcą mieć również pewność, że
postępują w zgodzie z przepisami. Dla wielu znacznym obciążeniem firmowego budżetu jest
comiesięczna składka ZUS.
Doradcy biznesowi Profit Plus pomagają swoim klientom – właścicielom mikro i małych
przedsiębiorstw – zwiększać dochody płynące z prowadzonych przez nich biznesów. Klienci firmy
otrzymują wiedzę na temat tego, jak w prosty, a jednocześnie bezpieczny sposób optymalizować koszty
działalności. Osoby korzystające z doradztwa Profit Plus oszczędzają średnio od 700 do nawet 1 000 zł
miesięcznie.
Czym różni się propozycja Profit Plus od oferty innych firm doradztwa biznesowego?
- My nie puszczamy do klientów oka – mówi Maciej Stępa, prezes Profit Plus. – Nie zachęcamy nikogo
do omijania przepisów, nie mówiąc już o ich łamaniu. Rozwiązania, jakie proponujemy
przedsiębiorcom korzystającym z naszych usług, są w stu procentach zgodne z prawem.
Według ekspertów Profit Plus dobrym sposobem na zaoszczędzenie środków przeznaczanych
co miesiąc na składki ZUS jest założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Procedurę powołania
do życia nowego podmiotu Profit Plus bierze na siebie. Doradcy załatwiają wszelkie formalności w
imieniu klienta.
- Potrzeba tylko dwóch wspólników, by założyć taką spółkę – wyjaśnia Maciej Stępa. – Klient staje się
jej prezesem z mianowania. W zamian zyskuje możliwość redukcji składek ZUS nawet do zera,
obniżenia podatków oraz większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Następuje bowiem
rozdzielenie majątku prywatnego od majątku spółki.
Aby móc skorzystać z tego rozwiązania, spółka potrzebuje odpowiednio skonstruowanego statutu.
Profit Plus zapewnia właściwe przygotowanie tego i innych dokumentów. Firma oferuje również
korzystną cenowo obsługę księgową nowej spółki z o.o.
Doradcy Profit Plus dzielą się z klientami wiedzą, którą zdobyli w praktyce, jako przedsiębiorcy,
współwłaściciele spółek oraz pracownicy korporacji. Dzięki zgromadzonemu doświadczeniu mogą
proponować rozwiązania, które faktycznie działają. Przynoszą one klientom wymierne korzyści
oraz zadowolenie z prowadzenia własnego biznesu.
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