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CENNIK USŁUG

Wyrażając podziękowania za zainteresowanie świadczonymi przez nas usługami informujemy, iż poniższe ceny są wartościami
orientacyjnymi, wysokość opłaty każdorazowo wynika z indywidualnych ustaleń z Klientem. Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma
rodzaj prowadzonej działalności, branża, ilość dokumentów, dekretów i wpisów księgowych, liczba zatrudnionych pracowników
oraz zakres usług dodatkowych.
CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH
Liczba zapisów w miesiącu*

Ryczałt

KPiR

Księga Handlowa

od 1 do 10

70,00 zł/m-c

100,00 zł/m-c

300,00 zł/m-c

od 11 do 20

100,00 zł/m-c

150,00 zł/m-c

500,00 zł/m-c

od 21 do 50

170,00 zł/m-c

250,00 zł/m-c

700,00 zł/m-c

od 51 do 70

200,00 zł/m-c

300,00 zł/m-c

850,00 zł/m-c

od 71 do 100

240,00 zł/m-c

350,00 zł/m-c

1 000,00 zł/m-c

od 101 do 130

270,00 zł/m-c

400,00 zł/m-c

1 200,00 zł/m-c

od 131 do 170

300,00 zł/m-c

450,00 zł/m-c

1 350,00 zł/m-c

od 171 do 200

340,00 zł/m-c

500,00 zł/m-c

1 500,00 zł/m-c

powyżej 200

Cena ustalana indywidualnie

* Zapisem księgowym jest każdy dokument, podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np: faktura, rachunek, umowa
o pracę, dobowy raport fiskalny, lista płac, wyciąg bankowy, rozliczenie różnic kursowych. Zapisem księgowymi są także
dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych.
Ceny dotyczą czynnych podatników VAT, dla podmiotu zwolnionego z podatku VAT cena jest niższa o 20%.
CENNIK USŁUG KADROWO - PŁACOWYCH
Rodzaj usługi

Cena

Obsługa płacowa + ZUS pracownika

15,00 zł/os./m-c

Obsługa kadrowa pracownika

15,00 zł/os./m-c

Obsługa PFRON pracownika

15,00 zł/os./m-c

Kompleksowa usługa kadrowo - płacowa + ZUS + PFRON pracownika

30,00 zł/os./m-c

Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych.
Niniejszy cennik jak również cenniki zawarte na stronach www.mb-biuro.pl nie stanową oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu
Cywilnego i służą jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.
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CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Rodzaj usługi

Cena

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

gratis

Konsultacje księgowe w ramach umowy

gratis

Reprezentacja w urzędach w ramach umowy

gratis

Rozliczenia pracowników (PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8A, PIT-8AR) w ramach umowy

gratis

Zamknięcie roku podatkowego (ryczałt, KPiR) w ramach umowy

gratis

Rejestracja / aktualizacja do VAT, ZUS, US, KRS
Prowadzenie rejestrów i rozliczenie podatku akcyzowego

30,00 zł
od 200,00 zł

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

80% średniej miesięcznej
opłaty za obsługę księgową

Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku
(likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg)

50% średniej miesięcznej
opłaty za obsługę księgową

Sporządzenie bilansu, rachunku zysków i strat w trakcie roku

50% średniej miesięcznej
opłaty za obsługę księgową

Weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów
Korekta podatków, deklaracji, sprawozdań na zlecenie Klienta
Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną
Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia (US, ZUS, inne)
Sporządzenie raportów kasowych

100,00 zł za każde 50 wpisów
100,00 zł za miesiąc korekty
od 300,00 zł
10,00 zł
od 100,00 zł za raport

Wystawienie rachunku, faktury, wezwania do zapłaty, noty koryg., potwierdzenia sald

5,00 zł/szt.

Sporządzenie sprawozdania do GUS

od 30,00 zł

Sporządzenie zestawień

od 100,00 zł

Wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych

od 100,00 zł

Sporządzenie innych deklaracji (np.. PCC-1, od nieruchomości)
Opracowanie / aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont
Wysyłka sporządzonych dokumentów do adresatów
Inne usługi niewymienione w cenniku

od 50,00 zł
od 500,00 zł
wg opłaty pocztowej
cena umowna

Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, skarbowych i notarialnych.
Niniejszy cennik jak również cenniki zawarte na stronach www.mb-biuro.pl nie stanową oferty w rozumieniu Art. 66 Kodeksu
Cywilnego i służą jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

