CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH na rok 2021
Obowiązuje od dnia 06.03.2021

Ceny podane w NETTO. Warunkami skorzystania z rabatu są: terminowe dostarczanie
dokumentów oraz brak zaległości płatniczych w stosunku do biura księgowego.

1. Podatkowa książka przychodów i rozchodów
Wyszczególnienie
KPIR do 25 dokumentów średnio-miesięcznie
•
•
•
•

Cena netto
przed rabatem
250 ,00 zł

Cena netto po
rabacie
200,00 zł

38,00 zł

30,00 zł

12,00 zł

10,00 zł

Komputerowe prowadzenie księgi Przychodów i Rozchodów
Prowadzenie ewidencji środków trwałych
Rozliczenia PIT, i VAT, Wysyłka JPK
Składanie deklaracji drogą elektroniczną

KPIR - dopłata za każde kolejne 10 dokumentów (powyżej 25)
w przypadku dokumentów wprowadzanych ręcznie
Dopłata za każde kolejne 10 dokumentów (powyżej 25)
w przypadku dokumentów wczytywanych do naszego systemu z
pliku dostarczonego przez klienta

2. Księgi handlowe
Wyszczególnienie
Prowadzenie ksiąg handlowych
do 25 dokumentów średnio-miesięcznie

Cena netto
przed rabatem
500 ,00 zł

Cena netto po
rabacie
400,00 zł

50,00 zł

40,00 zł

• Komputerowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych
• Rozliczenia CIT
• Rozliczenia VAT, Wysyłka plików JPK
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

Dopłata za każde kolejne 10 dokumentów powyżej 25

3. Obsługa kadrowo-płacowa
Wyszczególnienie
Prowadzenie obsługi kadrowej pracownika – stawka miesięczna za
pracownika
Opłata za rotację
( czynności związane z zatrudnieniem i zwolnieniem pracownika, w szczególności

Cena netto
przed rabatem
37 ,50 zł

Cena netto po
rabacie
30,00 zł

37,50 zł

30,00 zł

25,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

20,00 zł
12,00 zł
12,00 zł
12,00 zł

zgłoszenie/ wyrejestrowanie do ZUS, założenie teczki osobowej,
zgłoszenie/wyrejestrowanie ZUS, wypisanie świadectwa pracy )

Wystawienie i wysyłka do US PIT-11 pracownika
Wysłanie PIT-11 do pracownika listem poleconym
Wystawienie zaświadczenia dla pracownika
Wystawienie Z3 do zwolnienia lekarskiego

4. Sprawozdania finansowe i rozliczenia roczne
Wyszczególnienie
Roczne sprawozdanie finansowe
Skrócone sprawozdanie do banku
Sporządzenie i wysyłka CIT do urzędu
Rozliczenie podatkowe PIT osoby prowadzącej działalność
gospodarczą

Cena netto
Cena netto po
przed rabatem
rabacie
250,00 zł
200,00 zł
120,00 zł
100,00 zł
Bezpłatnie, w ramach usługi sporządzania
sprawozdania
Bezpłatnie, w ramach usługi księgowej

5. Sprawozdania GUS / Urząd Marszałkowski / Intrastat / INNE
Wyszczególnienie
Sprawozdanie GUS
Sprawozdanie INTRASTAT
Deklaracja opłaty od środków spożywczych, opłata cukrowa lub podatek od cukru
Inne sprawozdania ( Urząd Marszałkowski, KOBIZE , itp. )

Cena netto
100,00 zł
100,00 zł
100,00 zł
Wycena indywidualna

6. Inne czynności
Inne czynności będą każdorazowo wyceniane i uzgadniane indywidualnie na podstawie
szacowanego czasu wykonania zlecenia, przy założeniu stawki godzinowej 100 zł netto

Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i służy jedynie do wyliczenia
szacunkowych kosztów współpracy.

