RYCZAŁT/ KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Zakres usług:
1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych i wyliczanie na tej podstawie miesięcznej/ kwartalnej
zaliczki na podatek dochodowy,
2. Obsługa tradycyjna lub online
3. Sporządzanie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie
miesięcznych odpisów amortyzacyjnych
4. Rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu
5. Rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie
miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT 7 / VAT 7K
6. Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu/importu towarów i usług
obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie i sporządzanie właściwych
rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT
UE.
7. Sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz RZiS.
8. Rozliczanie ZUS właściciela.
Opłata miesięczna w zależności od ilości dokumentów księgowych:
Ilość dokumentów w miesiącu

Cena / zł

do 10
do 30
do 50
do 80
do 100
do 150
do 200
powyżej 200

120,00
160,00
210,00
260,00
310,00
410,00
510,00
cena ustalana indywidualnie

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
Zakres usług: jak przy ryczałcie i Księdze Przychodów i Rozchodów. Dodatkowo sporządzenie planu
kont, bieżąca dekretacja i księgowanie dokumentów.
Opłata miesięczna w zależności od ilości dokumentów księgowych:
Ilość dokumentów w miesiącu

cena / zł

Do 30
Do 50
Do 100
Do 150
Do 200
Do 300
Do 400
powyżej 400

350,00
500,00
600,00
800,00
1000,00
1500,00
2000,00
cena ustalana indywidualnie

KADRY I PŁACE
Zakres usług: pełna obsługa kadrowo-płacowa - naliczanie płac pracowników, sporządzanie listy płac,
sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS wraz z przekazem elektronicznym,
wyliczenie miesięcznych zobowiązań wobec urzędu skarbowego, prowadzenie ewidencji kadrowej (
kartoteki osobowe), przygotowanie dokumentacji pracowniczej: umowy o pracę, wypowiedzenia,
kwestionariusze osobowe, rejestracja nieobecności (choroba, urlopy), wystawianie świadectw pracy,
pozostała niezbędna dokumentacja.
Pełna obsługa kadrowo – płacowa
usługa

cena / zł

naliczanie płac pracowników
pełna obsługa kadrowo-płacowa

20,00
35,00

POZOSTAŁE USŁUGI
usługa
sporządzenie wniosku o zwrot VAT z tytułu wydatków
związanych z budownictwem mieszkaniowym, w tym
ksero dokumentów załączanych do wniosku.
sporządzanie rocznego zeznania podatkowego
sporządzanie sprawozdań dla GUS
analizy i raporty według potrzeb klienta
sporządzenie wniosku kredytowego
rejestracja podatnika w Urzędach
porady ekonomiczno-finansowe
sporządzenie regulaminów
sporządzenie polityki rachunkowości
inne usługi księgowe według indywidualnych potrzeb
klienta

cena / zł
10% od wartości przysługującego zwrotu VAT

od 25,00
od 50,00
od 200,00
od 150,00
od 50,00
od 50,00
od 300,00
od 300
Cena ustalana indywidualnie

Powyższy cennik służy do wyliczenie szacunkowych kosztów współpracy i nie stanowi oferty w
rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
Wyżej wymienione ceny podlegają negocjacji.
Wszystkie wymienione powyżej ceny są cenami netto do których doliczany jest podatek VAT w
wysokości 23%.
ZASADY WSPÓŁPRACY
W celu prawidłowego sporządzenia rozliczeń podatkowych oraz ZUS prosimy naszych Klientów o
terminowe dostarczanie dokumentacji księgowej dotyczącej rozliczanego miesiąca.
Termin przekazywania dokumentacji to do 5-go dnia każdego miesiąca. W przypadku większych firm
prosimy aby dokumentacja spływała do nas na bieżąco lub w okresach dwutygodniowych.
Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub kurierem, przesłać w formie skanów
poczta elektroniczną.
W drodze indywidualnych ustaleń, istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów od klienta
przez nasze biuro.
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