Cennik usług Biura Rachunkowego Profit-US
od 01-01-2017 do 31-12-2017

ważny

Przedstawiony poniżej 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.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PPE)
Jednoosobowa Działalność Gospodarcza
Liczba zapisów w rejestrach
Od 01 do 10 zapisów
Od 11 do 20 zapisów
Od 21 do 30 zapisów
Od 31 do 40 zapisów
Od 41 do 50 zapisów
Od 51 do 60 zapisów
Od 61 do 80 zapisów
Od 81 do 100 zapisów
Od 101 do 120 zapisów
powyżej

Ryczałt (bez VAT)

Ryczałt (z VAT)

w zł/m-c

w zł/m-c

65,04

100.00

65,04

150,00

65,04

200,00

100,00*

250,00

100,00*

300,00

100,00*

350,00

150,00*

400,00

150,00*

450,00

150,00*

500,00

1,00 za dokument

2,50 za dokument

Działalność
Cennik usług
prowadzona
Biura Rachunkowego
w formie spółek
Profit-US
+ 50,00 zł netto
ważny
za wspólnika
od 01-01-2016 do 31-12-2016

* Cena obowiązuje przy dokumentach sprzedaży wystawionych za pomocą aplikacji SALDEO-SMART
Za dokument księgowy uważa się w szczególności: faktury, rachunki, noty, paragony, umowy zlecenia, pokwitowania,
dowody wewnętrzne, dowody księgowe, wyciągi bankowe.
W celu uproszczenia comiesięcznych rozliczeń wystawiane będą faktur prognozowe obejmujące okresy półroczne.
Po zakończeniu tych okresów wystawiane będą faktury rozliczeniowe, ustalające faktyczną kwotę zobowiązania za
miniony okres.
Faktury rozliczeniowe wystawiane będą w formie korekty lub faktury dodatkowej w terminach do 31/07 oraz 31/01/

Obsługa kadrowo-płacowa
Typ rozliczenia osoby

Cena za każda osobę
w zł/m-c

Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub umowę o dzieło

30,00

Osoba zatrudniona na umowę o pracę – wynagrodzenie stałe

30,00

Osoba zatrudniona na umowę o pracę – wynagrodzenie zmienne

50,00

Osoba zatrudniona przebywająca na urlopie macierzyńskim lub wych.

1,00

Dodatkowe rozliczenia ZUS członka rodziny

0,00

Biuro rachunkowe i doradztwa podatkowego Profit-US
91-073 Łódź, ul. Legionów 125
Tel: 602-104-832
email: biuro@profit-us.com
NIP: 728-103-26-84

Dodatkowe usługi
Usługa

Cena usługi

Przechowywanie dokumentów

10,00 zł / rok/ segregator

Składanie deklaracji klienta drogą elektroniczną

0,00

Reprezentowanie klienta w urzędzie

0,00

Reprezentowanie klienta w ZUS

0,00

Rozliczenie „kilometrówki”

0,00 za okres objęty umową

Rozliczenie PIT-28 Właścicieli

0,00

Rozliczenia zagraniczne- roczne

Od 100,00

Sporządzanie analiz ekonomicznych dotyczących działalności

80,00 zł /h

Sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS

60.00zł /h

Sporządzanie i rozliczanie pleceń wyjazdów służbowych i delegacji

50,00 zł zdarzenie

Składanie korekt deklaracji podatkowych powstałych w wyniku błędów
klienta
Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla pracowników
zleceniobiorców

i

Audyt prawny, podatkowy, badanie ksiąg

50.00 zł
Od 15.00 zł
cena umowna

udział w czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej

0,00 za okres objęty umową

udział w czynnościach sprawdzających, kontroli podatkowej

Od 200,00 za okres nie objęty umową

Szkolenie BHP wstępne

50,00

szkolenie BHP okresowe

60,00

sporządzanie oceny ryzyka zawodowego

Ok 300,00

sporządzenie karty wypadku w pracy

Od 300,00

Program SALDEO-SMART do faktur – pierwsze 6 m-cy/

Bezpłatnie / 20,00 zł -mc

Założenie teczki akt osobowych

50,00 – opłata jednorazowa

Monity SMS_owe przypominające o terminach i płatnościach

dla Klientów bezpłatnie

Dopłaty za opóźnienia w dostarczaniu dokumentów
Dopłata

Opóźnienie

20% ceny

Przy dostarczeniu dokumentów od 10-15 dnia m-ca po m-cu rozliczeniowym

40% ceny

Przy dostarczeniu dokumentów od 16-20 dnia m-ca po m-cu rozliczeniowym

50% ceny

Przy dostarczeniu dokumentów 19-tego i później po m-cu rozliczeniowym

Uwagi:
* dostarczenie dokumentów po 10 dniu m-ca może spowodować opóźnienia
w wygenerowaniu deklaracji do US oraz kwoty zobowiązania do zapłaty;
* dostarczenie dokumentów po 15 dniu m-ca może spowodować, że część
z nich zostanie zaksięgowana na kolejny okres rozliczeniowy

