
prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów,                              
comiesięczne przesyłanie informacji o podatkach wraz z dokumentacją (KPIR, rejestry księgowe, deklaracja VAT, wyliczenie
zaliczki na podatek dochodowy) 
prowadzenie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT),                                                    
prowadzenie ewidencji środków trwałych,
kontrola formalna i rachunkowa dostarczanych dokumentów,                                                                                                              
rozliczanie płatności na podstawie wyciągu bankowego 1)
sporządzanie i składanie comiesięcznych deklaracji VAT, VAT-UE, JPK_V7 
kontakt w imieniu podatnika z ZUS oraz urzędem skarbowym,                                                                                                              
sporządzanie i wysyłka deklaracji rozliczeniowych w imieniu przedsiębiorcy, w tym ZUS od dochodu wg. założeń ustawy Polski
ład, dla jednego źródła przychodu.                                                                                                                                            
dostęp do biuletynu z najnowszymi zmianami podatkowymi, we współpracy z firmą Wolters Kluwer                                             
możliwość korzystania z bezpłatnego panelu klienta na nowoczesnej platformie OCR służącej do przechowywania i
przekazywania dokumentacji w formie elektronicznej,                                                                                                                                  
udostępnienie licencji programu do wystawiania faktur.   

Ryczałt ewidencjonowany do 10 zapisów księgowych* w miesiącu (bez VAT)                                                                                                     240,00 zł   

Ryczałt ewidencjonowany do 10 zapisów księgowych* w miesiącu (z VAT)                                                                                                         280,00 zł  

Każde kolejne 10 zapisów księgowych* , ponad zapisy umowne                                                                                                                                   50,00 zł 

Pierwszy miesiąc świadczenia usług dla osób rozpoczynających jednoosobową działalność  gospodarczą.                                               1,00 zł 

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej                                                                                                                                                                           1,00 zł

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów do 10 zapisów księgowych* w miesiącu (bez VAT)                                                              240,00 zł   

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów do 10 zapisów księgowych* w miesiącu (z VAT)                                                                   300,00 zł  

Każde kolejne 10 zapisów księgowych* , ponad zapisy umowne                                                                                                                                   50,00 zł  

Pierwszy miesiąc świadczenia usług dla osób rozpoczynających jednoosobową działalność gospodarczą.                                                1,00 zł  

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej                                                                                                                                                                           1,00 zł 

  

Księgi Handlowe do 10 zapisów księgowych* w miesiącu (bez VAT)                                                                                                                        600,00 zł   

Księgi Handlowe do 10 zapisów księgowych* w miesiącu (z VAT)                                                                                                                             650,00 zł   

Każde kolejne 10 zapisów księgowych* , ponad zapisy umowne                                                                                                                                   50,00 zł

Pomoc w założeniu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością                                                                                                                                    400,00 zł

         

* Zapis księgowy to: faktura, rachunek, DW dowód wewnętrzny, PK polecenie księgowania, pozycja w wyciągu bankowym lub pozycja
w raporcie kasowym. Dokument walutowy lub rozliczenie walutowe to 2 zapisy księgowe.         

                
       W zakres podstawowej usługi rachunkowej wchodzą następujące czynności:         

         1) dotyczy ksiąg handlowych          
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nie dostarczenie KOMPLETU** dokumentów do 10 dnia miesiąca                                                                         30 % ceny usługi rachunkowej

Korekta JPK_V7/ VAT UE (z przyczyn nie leżących po stronie biura)- za deklarację                                                                                    50,00 zł

Sporządzenie druku VAT-8, VAT-9  za deklarację                                                                                                                                                         60,00 zł

Sporządzenie deklaracji PCC-3                                                                                                                                                                                          od 40,00 zł

Deklaracje dotyczące podatków lokalnych DN, DR, DT- za każdą działkę,  nieruchomość,

Ulga na złe długi (1 kontrahent/ 1 miesiąc)                                                                                                                                                                        50,00 zł

Sporządzenie i wysłanie deklaracji/korekty: VAT-REF (10 dokumentów/1kraj)                                                                                             70,00 zł

Przygotowanie wniosku do banku, zaświadczeń na drukach banku i innych instytucji                                                                        od 50,00 zł

Sporządzenie sprawozdania do GUS                                                                                                                                                                               od 60,00 zł

Sporządzenie noty korygującej do błędnie wystawionej faktury                                                                                                                             20,00 zł

Rozliczenie jednej delegacji krajowej                                                                                                                                                                                    25,00 zł

Rozliczenie delegacji zagranicznej                                                                                                                                                                                   od 35,00 zł

Rozliczenie proporcji VAT                                                                                                                                                                                                        100,00 zł

Sporządzenie Bilansu oraz RZiS w trakcie roku podatkowego według zał. 4 ustawy o rachunkowości                                              150,00 zł

Sporządzenie Bilansu oraz RZiS w trakcie roku podatkowego według zał. 1 lub 5 ustawy  o rachunkowości                                  350,00 zł

Sporządzanie innych sprawozdań, zestawień i analiz na życzenie klienta                                                                                   DO UZGODNIENIA

Udział w spotkaniach, zebraniach, naradach                                                                                200 zł/ godzinę; 150 zł za każdą kolejną godzinę

Wysyłka korespondencji pocztowej w imieniu klienta (należy doliczyć koszt opłat pocztowych)                                                         40,00 zł

Wezwanie do zapłaty/ przypomnienie o płatnościach wysłane drogą elektroniczną e-mail/ sms                                                         10,00 zł

Sprzedaż powyżej 1.000.000,00 rocznie                                                                                                0,04 % przychodów powyżej 1.000.000,00 zł

Rozliczenie roczne PIT-36, PIT-36L, PIT-28 w oparciu jedynie o działalność gospodarczą 

Konieczność uzgodnienia wpłaconych zaliczek z Urzędem Skarbowym (w przypadku wpłat po terminie)                                      50,00 zł

Indywidualne rozliczenie składek w ZUS w oparciu o rozliczenie kont składkowych                                                   bez dodatkowych opłat

Rozliczenie w zeznaniu rocznym dodatkowych źródeł przychodu  (za każde dodatkowe źródło przychodu)                                  50,00 zł

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego dla przedsiębiorcy nie będącego klientem biura                                                 od 250,00 zł

Sporządzenie rocznej deklaracji IFT-2R (do 5 kontrahentów)                                                                                                                              150,00 zł

Korekta rocznego zeznania podatkowego (z przyczyn nie leżących po stronie biura)                                                                                 80,00 zł

Sporządzenie/ korekta rocznego rozliczenia DSF-1 (daniny solidarnościowej)                                                                                             80,00 zł

Inne usługi księgowe                                                                                                                                                                                               DO UZGODNIENIA

        za każdy środek transportu                                                                                                                                                                                                      40,00 zł

       (warunkiem są wpłaty składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy w wysokości i 

        terminach przekazywanych przez biuro).                                                                                                                                                                       100,00 zł

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 71 §1 Kodeksu Cywilnego

** KOMPLET to: dostarczenie całej dokumentacji księgowej niezbędnej do prawidłowego i zgodnego ze stanem rzeczywistym rozliczenia dokumentów,
np.: faktury sprzedaży, raport fiskalny miesięczny, wpływy z kapitalizacji z rachunku firmowego, faktury zakupowe (koszty), faktury zakupowe (towar),
faktury zakupowe zagraniczne wraz z dokumentami celnymi i potwierdzeniami przelewów, potwierdzenia zapłaty ZUS i podatków, potwierdzenia zapłaty
wynagrodzeń (lub podpisane listy płac), inne dowody księgowe (np. opłaty pocztowe, bankowe, noty księgowe wraz z potwierdzeniem zapłaty,
potwierdzenia zapłat za faktury walutowe, polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty, paragony za autostradę, za parking, dokumenty związane z delegacją,
potwierdzenia przelewów wynagrodzeń etc.         

         
         



Usługa kadrowo-płacowa*** 1 pracownika/ zleceniobiorcy                                                                                                                                    70,00 zł

Umowa o dzieło (zgłoszenie ZUS+ lista płac)                                                                                                                                                                   50,00 zł

Zatrudnienie nowego pracownika/ zleceniobiorcy (sporządzenie umowy, skierowania na badania 

Zakończenie zatrudnienia pracownika (wypowiedzenie/ rozwiązanie/ zakończenie umowy o pracę, 

Zmiana warunków umowy (aneks) w trakcie trwania stosunku pracy.                                                                                                                30,00 zł

Deklaracja ZUS dotycząca wysokości składki zdrowotnej przedsiębiorcy  na podstawie 

 z każdego kolejnego źródła dochodu                                                                                                                                                                                   55,00 zł

Korekta listy płac (z przyczyn nie leżących po stronie biura)                                                                                                                                   50,00 zł

Korekta deklaracji ZUS DRA (z przyczyn nie leżących po stronie biura)                                                                                                              50,00 zł

Korekta w ZUS składki zdrowotnej wynikającej z dostarczonych po terminie dokumentów 

Zaświadczenie o zarobkach dla pracownika/ zleceniobiorcy (na obcych drukach)                                                                                        30,00 zł

Pisemna odpowiedź do komornika  (pracownika lub pracodawcy lub zleceniobiorcy)                                                                                50,00 zł

Przygotowanie A1 dla pracownika                                                                                                                                                                                        100,00 zł

Przygotowanie A1 dla przedsiębiorcy                                                                                                                                                                                 100,00 zł

Oświadczenie o powierzeniu pracy- dokumenty do urzędu pracy (cudzoziemcy)                                                                                          70,00 zł

Zezwolenie na pracę - dokumenty do urzędu wojewódzkiego (cudzoziemcy)                                                                                               100,00 zł

Przygotowanie dokumentów do karty pobytu (cudzoziemcy)                                                                                                                                150,00 zł

Roczne rozliczenie (korekta) ZUS składki zdrowotnej liczonej od dochodu 

Inne usługi kadrowe na życzenie klienta                                                                                                                                                             do uzgodnienia

        lekarskie, założenie teczki, rejestracja do ZUS)                                                                                                                                                              65,00 zł

        sporządzenie świadectwa pracy, wyrejestrowanie z ZUS)                                                                                                                                         65,00 zł

        dochodu z jednego źródła                                                                                                                                                               BEZ DODATKOWYCH OPŁAT                    

        zmieniających dochód.                                                                                                                                                                                                               80,00 zł

        (wg. Założeń Polskiego Ładu)                                                                                                                                                                                                180,00 zł
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sporządzenie listy płac na podstawie przesłanych przez klienta informacji     
sporządzenie comiesięcznej deklaracji rozliczeniowej i złożenie jej w ZUS    
naliczenie i wysłanie informacji o wysokości składek ZUS i PIT-4     
sporządzenie PIT-11 pracowników i wysyłka do Urzędu Skarbowego    

*** Usługa kadrowo-płacowa obejmuje:     
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