CENNIK 2018

Biznes Plus Tomasz Lelek
Biuro księgowe z certyfikatem Ministerstwa Finansów

Książka Przychodów i Rozchodów / Ryczałt
•
•
•
•
•
•
•
•

Komputerowe prowadzenie księgi Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Rozliczenia PIT, i VAT, Wysyłka JPK
Składanie deklaracji drogą elektroniczną
Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),
Optymalizacja kosztów
Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
Reprezentowanie firmy przed Urzędem Skarbowym

Ilość dokumentów

Cena netto (+VAT)
po rabatach

25

dokumentów

150,00 zł

50

dokumentów

220,00 zł

100 dokumentów

400,00 zł

150 dokumentów

550,00 zł

200 dokumentów

700,00 zł

300 dokumentów

1.000,00 zł

GRATIS

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego właścicieli / wspólników

100 zł

Sporządzenie dokumentacji do banku / kredytu

Księgi Handlowe ( Pełna księgowość )
•
•
•
•
•
•
•
•

Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Rozliczenia CIT
Rozliczenia VAT, Wysyłka plików JPK
Przygotowywanie innych deklaracji (np PCC),
Optymalizacja kosztów
Statystyka GUS, NBP, Urząd Marszałkowski
Reprezentowanie firm przed Urzędem Skarbowym i ZUS

Jako „1 dokument” rozumiemy:
- fakturę zakupu lub fakturę sprzedaży
- raport fiskalny miesięczny
- dokument PK lub inny (bez względu na ilość dekretów)
- 1 wyciąg dzienny lub 10 pozycji ciągłego wyciągu bankowego
- 1 raport dzienny lub 10 pozycji miesięcznego raportu kasowego

Ilość dokumentów

Cena netto (+VAT)
po rabatach

25

dokumentów

350,00 zł

50

dokumentów

650,00 zł

100

dokumentów

1.200,00 zł

150

dokumentów

1.700,00 zł

200

dokumentów

2 200,00 zł

300

dokumentów

3.200,00 zł

400

dokumentów

4.000,00 zł
+ 500 zł

Kolejne 50 dokum.

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

50% faktury

Sporządzenie polityki rachunkowości

250 zł

Sporządzenie skróconego sprawozdania do banku w trakcie roku podatkowego

250 zł

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA
Do 3 pracowników

Cena netto (+VAT)
W cenie usługi księgowej

Dodatkowi pracownicy (powyżej 3 )

30 zł

Rabaty uwzględnione w powyższych cenach:
• Terminowe dostarczanie dokumentów - 10% rabatu
• Brak zaległości za faktury wobec biura rachunkowego – 10% rabatu
Istnieje możliwość wczytywania dokumentów do naszego systemu księgowego z innych systemów.
Jeśli Państwa program do fakturowania / program magazynowy posiada możliwość eksportu
dokumentów do formatu czytelnego przez nasz system lub pliku JPK VAT albo ewentualnie
formatu CSV zawierającego potrzebne dane - cena obsługi może zostać znacznie zmniejszona.
Dodatkowe promocje i rabaty
„ Nowy klient”
50% rabatu przez pierwsze 2 miesiące oraz sporządzenie Polityki rachunkowości GRATIS
„Polecony klient”
Za polecenie nam nowego klienta udzielamy jednorazowego rabatu w kwocie 50%
faktury nowego klienta

Cennik obowiązuje dla nowych umów zawartych od 01.01.2018 do 31.12.2018r.

