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WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ KSIĘGOWO-RACHUNKOWĄ
ORAZ ROZLICZANIA PŁAC

Prowadzenie ksiąg handlowych wraz z ewidencją VAT
(z uwzględnieniem ilości dokumentów księgowych w miesiącu)

Ilość dokumentów księgowych
Sporządzenie deklaracji i pliku JPK bez
transakcji
do 10 dokumentów
do 50 dokumentów
do 100 dokumentów
do 150 dokumentów
do 200 dokumentów
do 250 dokumentów
> 250 dokumentów

Abonament netto
100,00 zł
650,00 zł
1 100,00 zł
1 600,00 zł
2 000,00 zł
2 450,00 zł
2 900,00 zł
Ustalane indywidualnie

w ramach opłaty:
• rejestracja i aktualizacja danych podatnika w urzędach,
• doradztwo prawno - podatkowe,
• usługa opiniowania w ramach działań zmierzających do optymalizacji podatkowej
zgodnie z przepisaniami prawa,
• reprezentacja przed właściwym miejscowo Urzędem Skarbowym.
usługi dodatkowo-płatne

• sporządzanie sprawozdania rocznego wraz z wnioskiem do KRS i załącznikami oraz
•
•
•
•

deklaracji rocznej do Urzędu Skarbowego: cena średniorocznej miesięcznej usługi nie
mniej niż 1.000 zł netto,
sporządzanie pozostałych wniosków do KRS
sporządzanie sprawozdań GUS, dokumentacji na potrzeby PFRON,
sporządzanie wniosków, zestawień i analiz na zlecenie,
sporządzanie rocznych zeznań podatkowych oraz innych deklaracji podatkowych.
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ROZLICZENIE PŁAC / ZUS

Pracownik / Zleceniobiorca

Abonament za osobę netto
40,00 zł / osoba

w ramach opłaty:
• deklaracje ZUS (DRA + RCA +RSA + RZA, zgłoszeniowe, wyrejestrowujące),
• obsługa wniosków o zasiłki z ubezpieczenia społecznego
usługi dodatkowo-płatne
• sporządzanie i składanie rocznych deklaracji podatkowych: PIT-4, PIT-11, PIT-8.
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