
TaxCoach jest jedną z najdynamiczniej 
rozwijających się firm na rynku.
Miłosz Baranowski: To prawda. Od rozpoczęcia 
działalności regularnie notujemy bardzo dobre wy-
niki – wyższe niż konkurencja. Co roku notujemy po-
nad 500 proc. wzrost sprzedaży i obrotów. W 3 lata 
przeskoczyliśmy najsilniejszą konkurencję z Poznania 
zarówno pod kątem skali obrotów jak i rentowności. 
To pokazuje, że niezwykle prężnie się rozwijamy i nie 
zamierzamy na tym poprzestać. 

Jakie usługi oferuje TaxCoach?
Od samego początku stawiamy na innowacje. Ro-
zumiemy, że branża e-commerce oraz produkcja 
są bardzo wymagająca pod kątem automatyza-
cji procesów. Dzięki takim rozwiązaniom 
znacznie skraca się czas i koszty, jakie są 
potrzebny na działanie. Dostrzegliśmy, że 
na rynku nie ma biur rachunkowych, któ-
re wspierają nowoczesne rozwiązania. 
Doskonale sobie radzimy z pro-
blemami, z którymi boryka się 
nasza konkurencja.
Dlatego oferujemy pełną 
integrację z platformami 
e-commerce. Stosujemy 
zarówno nasze autorskie 
rozwiązania, jak i systemy 
zewnętrzne. Obsługuje-
my firmy handlujące za po-
średnictwem Amazon, eBay 
czy Allegro oraz te, które nadal 
się prężnie rozwijają, czyli m.in. 
Magento i shoper. Integrujemy 
się z platformami wspomaga-
jącymi takimi jak BaseLinker a 
także z serwerami klienta. Współ-
pracę z klientami układamy od sa-
mego początku co później oszczę-
dza stronom wiele cennego czasu.

Jakie korzyści otrzymają klienci dzięki 
współpracy z TaxCoach.
Nasza firma obsługuje firmy handlowe i produkcyjne 
działające na terenie całej Europy. Dzięki nam klien-
ci nie tylko oszczędzają swój cenny czas, ale i pie-

niądze. Mamy doświadczenie w konwersji i mi-
gracji danych i obróbce seryjnej Big Data. 
Najcenniejszy dla nas jest fakt, że klienci 
są zadowoleni z naszych usług i poleca-
ją nas dalej.

Jakie są plany  
na przyszłość?
Wspieramy naszych klientów 
przy ekspansji na rynki zagra-
niczne. Mamy partnerów han-
dlowych, którzy razem z nami 
pomagają w rozliczeniach 
podatkowych. W tym zakre-
sie działamy obecnie w Cze-
chach i Niemczech. W tym 

momencie jesteśmy na etapie 
wchodzenia do Wielkiej Bryta-

nii, Włoch i Francji. Naszym ce-
lem jest zbudowanie zorganizo-

wanego systemu rozliczania VAT 
na terenie całej Unii Europejskiej. 
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MAKSYMALNA AUTOMATYZACJA PROCESÓW TO KLUCZ DO BRANŻY E-COMMERCE. POTRZEBY 
KLIENTÓW DOSKONALE ROZUMIE WIELKOPOLSKA FIRMA TAXCOACH. MIŁOSZ BARANOWSKI, 

CEO I WSPÓŁTWÓRCA TAXCOACH OPOWIADA NAM O SPRAWDZONYCH ROZWIĄZANIACH.
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Wyzwania w e-commerce i w 
produkcji  kontra trendy księgowe. 
Jak zapewnic symbioze?
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