Cennik usług Biura Rachunkowego – ważny od 01.03.2021
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych
kosztów współpracy z naszym biurem. Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) i ryczałt
Liczba zapisów w KPiR

KPiR (bez rejestru VAT)

KPiR (z rejestrem VAT + JPK)

do 10 zapisów

150,00 zł /mc

200,00 zł /mc

do 20 zapisów

200,00 zł /mc

250,00 zł /mc

do 30 zapisów

250,00 zł /mc

300,00 zł /mc

do 40 zapisów

300,00 zł /mc

350,00 zł /mc

do 50 zapisów

350,00 zł /mc

400,00 zł /mc

za każde kolejne 10 zapisów +50,00 zł /mc

Obsługa kadrowo-płacowa
Typ rozliczanej osoby

Cena za każdą osobę

Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub osoba współpracująca

100,00 zł /mc

Osoba zatrudniona na umowę o pracę

150,00 zł /mc

Wspólnicy spółek cywilnych

100,00 zł /mc

Właściciel jednoosobowej działalności

20,00 zł /mc

Dodatkowe rozliczenia ZUS członka rodziny

50,00 zł /deklarację

Dodatkowe usługi
Usługa

Cena usługi

Przechowywanie dokumentacji

100 zł/rok (za każdy rok rozliczeniowy)

Składanie deklaracji klienta drogą elektroniczną

0 zł

Reprezentowanie klienta w urzędzie

200 zł za każdą godzinę

Rozliczenie kilometrówki

50 zł za każde auto /mc

Wysyłka JPK na żądanie US (nie VATowcy)

50 zł (JPK dla KPiR)

Rozliczenie PITu rocznego

100 zł (indywidualne na podstawie PIT-11)
150 zł (wspólne na podstawie PIT-11)
Inne typy rozliczeń po wycenie biura

Rozliczenia zagraniczne

Standardowo +100% stawki bazowej, dokładna
wycena po zapoznaniu się z dokumentacją

Nietypowe rozliczenia np. wynajem nieruchomości,
odliczenia proporcjonalne VATu itp.

Standardowo +100% stawki bazowej, dokładna
wycena po zapoznaniu się z dokumentacją

Składanie korekt deklaracji księgowych powstałych w
wyniku błędu klienta lub wykonywanie innych (nie
zdefiniowanych w umowie) prac w imieniu klienta

100 zł za każdą godzinę

Płatności biura regulowane po dacie płatności

Odsetki ustawowe od daty płatności

Monity SMSowe od nieopłaconych faktur biura

2 zł / SMS

Dopłaty za opóźnienia w dostarczaniu dokumentów
Dopłata

Opóźnienie

20% ceny

Przy dostarczeniu dokumentów od 5-10 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym

50% ceny

Przy dostarczeniu dokumentów od 11-15 dnia miesiąca po miesiącu rozliczanym

100% ceny

Uwagi:

Przy dostarczeniu dokumentów po 16-tym dniu miesiąca po miesiącu rozliczanym
* dostarczenie dokumentów po 10 dniu miesiąca może spowodować opóźnienia
w wygenerowaniu deklaracji do US oraz kwoty zobowiązania do zapłaty;
* dostarczenie dokumentów po 15 dniu miesiąca może spowodować, że część z
nich zostanie zaksięgowana na kolejny okres rozliczeniowy;

