
Cennik usług

Biuro rachunkowe
    ul. Kusocińskiego 61, 94-054 Łódź
    biurorachunkowe@fidees.org
    577 812 613

Wszystkie podane ceny są cenami netto. 
Należy doliczyć do nich 23% VAT.

W przypadku kompleksowej obsługi kadrowo-księgowej 
lub kadrowo-płacowej oraz w przypadku innych usług 
cena jest ustalana indywidualnie z klientem.

czy usługa obejmuje fakturowanie,
czy usługa obejmuje przygotowywanie przelewów bankowych,
liczba operacji bankowych,
występowanie WNT, WDT, EXP, IMP,
wysokość obrotu i sumy bilansowej,
profil działalności (handel, usługi, produkcja),
obsługa w PFRON, GUS, naliczanie akcyzy itp. 

Cena za usługi ustalana jest indywidualnie i zależy m. in. 
od następujących czynników:
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Usługi księgowe

1-15 dokumentów w m-cu

16-30 dokumentów w m-cu

31-50 dokumentów w m-cu

51-100 dokumentów w m-cu

101-150 dokumentów w m-cu

powyżej 150 dokumentów w m-cu

od 400 zł/m-c

od 500 zł/m-c

od 700 zł/m-c

od 1000 zł/m-c

od 1500 zł/m-c

cena ustalana indywidualnie

KSIĘGI HANDLOWE - PŁATNIK VAT

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

od 250 zł/m-c

od 300 zł/m-c

od 400 zł/m-c

od 550 zł/m-c

od 700 zł/m-c

KLIENT VAT KLIENT POZA VAT

od 150 zł/m-c

od 200 zł/m-c

od 300 zł/m-c

od 400 zł/m-c

od 600 zł/m-c

cena ustalana indywidualnie

1-15 dokumentów w m-cu

16-30 dokumentów w m-cu

31-50 dokumentów w m-cu

51-100 dokumentów w m-cu

101-150 dokumentów w m-cu

powyżej 150 dokumentów w m-cu

Cena za sporządzenie sprawozdania finansowego jest równa
jednomiesięcznej opłacie za prowadzenie księgowości.  

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 

od 180 zł/m-c od 120 zł/m-c

RYCZAŁT
KLIENT VAT KLIENT POZA VAT
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Usługi kadrowo - płacowe

Przygotowanie umowy (o pracę, zlecenie, dzieło)

 

30 zł/osoba

Prowadzenie kadr i płac:
umowa o pracę

umowa zlecenie

umowa bezskładkowa 
   (w tym: umowa o dzieło, umowy dla uczniów, studentów)
 

30 zł/osoba/m-c

30 zł/osoba/m-c

40 zł/osoba/m-c

Przygotowanie i założenie teczki akt osobowych pracownika 
w wersji papierowej i elektronicznej, w tym: weryfikacja dokumentów, 
kompletowanie dokumentów, zgłoszenie do ZUS, 
skierowanie na badania lekarskie 40 zł/osoba

Obsługa ZUS właścicieli
m.in.: zgłaszanie i wprowadzanie zmian, informacja o wysokości składek, 
deklaracje ZUS 20 zł/m-c

Przygotowanie dokumentacji dot. złożenia 
wniosku do PFRON
uwaga: ceny za inne czynności związane z obsługą PFRON będą ustalane 
indywidualnie 100 zł/czynność

Sporządzanie deklaracji PIT-11 50 zł/osoba

Sporządzanie deklaracji: PIT 4R, PIT 8R, ZUS IWA 50 zł/deklaracja
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Przygotowanie dokumentów
w tym m.in: świadectwa pracy, aneksy do umów, rozwiązania umów,
zaświadczenia, informacje dodatkowe do zatrudnienia, zakresy
obowiązków, umowy o zakazie konkurencji, umowy o korzystanie           
 z telefonu służbowego, Z-3, Z-3a, informacje o zatrudnieniu,
zaświadczenia o zarobkach i in.
uwaga: w przypadku kompleksowej usługi cena ustalana jest
indywidualnie 15-20 zł/dokument

Prowadzenie ewidencji czasu pracy, list
obecności
uwaga: w przypadku kompleksowej usługi cena ustalana jest
indywidualnie 15-20 zł/dokument

Usługi dodatkowe:

prowadzenie czynności związanych z PPK

przygotowywanie sprawozdań do GUS

przygotowywanie danych np. do PFR, FGŚP

cena ustalana indywidualnie

cena ustalana indywidualnie

cena ustalana indywidualnie

Skontaktuj się z nami

Biuro rachunkowe prowadzone przez 
Fundację Idee Społeczne FIDEES

 
    ul. Kusocińskiego 61, 94-054 Łódź
    biurorachunkowe@fidees.org
    577 812 613


