Cennik usług dla karta podatkowej
•

100,00 zł.

Cennik usług dla KPiR i ryczałtu (z Vat + 50 zł)
•

od 0 do 3 dokumentów 100,00 zł.

•

od 4 do 10 dokumentów 150,00 zł.

•

od 11 do 20 dokumentów 175,00 zł.

•

od 21 do 30 dokumentów 200,00 zł.

•

od 31 do 40 dokumentów 225,00 zł.

•

od 41 do 50 dokumentów 250,00 zł.

•

każdy następny dokument 2,00 zł.

Roczne rozliczenie podatkowe 50,00 zł.

Cennik usług dla pełnej księgowości
•

spółka uśpiona (1 faktura roczna za usługi księgowe 1800,00 zł., cena zawiera sprawozdanie)
150 zł.

•

od 1 do 10 dokumentów 400,00 zł.

•

od 11 do 20 dokumentów 510,00 zł.

•

od 21 do 30 dokumentów 620,00 zł.

•

od 31 do 40 dokumentów 730,00 zł.

•

od 41 do 50 dokumentów 840,00 zł.

•

od 51 do 75 dokumentów 1060,00 zł.

•

od 76 do 100 dokumentów 1280,00 zł.

•

od 101 do 125 dokumentów 1400,00 zł.

•

od 126 do 150 dokumentów 1620,00 zł.

•

od 151 do 175 dokumentów 1840,00 zł.

•

od 176 do 200 dokumentów 2060,00 zł.
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•

od 201 do 225 dokumentów 2280,00 zł.

•

od 226 do 250 dokumentów 2500,00 zł.

•

powyżej 250 dokumentów – wycena indywidualna

•

Rozliczenie wyciągów bankowych (rachunek bankowy w PLN) i raportów kasowych – za każdą
pozycję 0,50 zł.

•

Rozliczenie wyciągów bankowych (rachunek bankowy w walucie obcej) – za każdą pozycję
1,00 zł.

•

Opłata z tytułu sporządzenia sprawozdania finansowego – średnia miesięczna wartość usługi z
roku, którego sprawozdawczość dotyczy.

Rozliczenie pracowników i ZUS
•

ZUS właściciela 20,00 zł.

•

Sporządzenie i rozliczenie listy płac ( zatrudnienie, zwolnienie – umowa o pracę )

- 40,00 zł. za pracownika
- 35,00 zł. od 50 pracowników za pracownika
- 30,00 zł. od 100 pracowników za pracownika
- 25,00 zł. od 200 pracowników za pracownika
•

Rozliczenie umów zleceń

- 40,00 zł. za zleceniobiorcę
- 35,00 zł. od 50 zleceniobiorców
- 30,00 zł. od 100 zleceniobiorców
- 25,00 zł. od 200 zleceniobiorców
•

Sporządzenie rozliczenia rocznego pracownika (PIT-11/ PIT-40/PIT-8/ IFT-1R) - 20,00 zł.

Opłaty dodatkowe
•

Rejestracja w Urzędzie Skarbowym, ZUS; zmiana danych w US, ZUS - 50,00 zł.

•

Reprezentowanie przed urzędem skarbowym, ZUS i innymi instytucjami – usługa świadczona
w ramach umowy bezpłatnie

•

Prowadzenie i rozliczanie amortyzacji środków trwałych - za 1 środek trwały 2,00 zł.

•

Wypełnienie wniosku do leasingu bądź kredytu – od 200,00 do 400,00 zł.

•

Sporządzenie dokumentów do GUS – od 100,00 zł.

•

Aktualizacja danych KRS (+ US, ZUS, GUS) – od 150,00 zł.

•

Korekta deklaracji z winy klienta 100,00 zł.

tel; 22 241 32 22,

mail; biuro@otoksięgowy.pl

•

rozliczenie delegacji krajowej od 20 zł.

•

rozliczenie delegacji zagranicznej od 40 zł.
CENNIK ZAWIERA 10% RABAT DLA PŁATNOŚCI W TERMINIE

Ponadto Zleceniobiorca oferuje odpłatnie inne usługi księgowo – rachunkowe, między innymi:
•

przygotowanie polityki rachunkowości,

•

rozliczanie pracownika (pełne prowadzenie teczki pracowniczej + sporządzenie prostej
umowy o pracę/zlecenie/dzieło),

•

rozliczanie PFRON,

•

sporządzenie sprawozdania finansowego - rachunku zysków i strat oraz bilansu,

•

składanie wniosków o niezaleganie do US lub ZUS,

•

dokonanie zmian w KRS – przygotowanie i złożenie wniosków,

•

sporządzenie zaświadczenie o dochodach,

•

sporządzenie PIT-u rocznego z wszystkich dochodów klienta,

•

obsługę księgową na godziny,

•

usługi nieujęte w cenniku wymagają ustaleń indywidualnych.
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