ORIENTACYJNY CENNIK USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ BILANS SP. Z O.O.
OSTATNIE ZMIANY: 2013-02-13
Podane ceny są cenami netto

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
165,00 zł
Prowadzenie rejestrów VAT
165,00 zł
Ewidencja przychodów – ryczałt ewidencjonowany
100,00 zł
Wprowadzenie dokumentów – dopłata powyżej 100 sztuk (os. fizyczna)
0,50 zł / szt.
Prowadzenie ksiąg handlowych dla osoby fizycznej
od 1100,00 zł
Prowadzenie ksiąg handlowych dla osoby prawnej
od 1300,00 zł
Rozliczenie wspólnot mieszkaniowych, stowarzyszeń, związków zawodowych od 300,00 zł
Wprowadzenie dokumentów – dopłata powyżej 100 sztuk
2,00 zł / szt.
Sporządzenie deklaracji VAT-7 lub VAT-7k
30,00 zł*
Dokumentacja dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej
100,00 zł
Dokumentacja dot. zakończenia działalności gospodarczej
100,00 zł
Pełnomocnictwo stałe
100,00 zł
Przekaz elektroniczny do ZUS
30,00 zł brutto*
Sporządzenie deklaracji ZUS za właściciela
10,00 zł – dodatkowo za każdą
osobę ubezpieczoną na raporcie
5,00 zł*
Sporządzenie korekty deklaracji ZUS za właściciela
10,00 zł – dodatkowo za każdą
osobę ubezpieczoną na raporcie
5,00 zł
Sporządzenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości (US, ZUS) wraz z
od 100,00 zł
załącznikami
Sprawy kadrowo-płacowe dla 1 pracownika (sporządzenie list płac)
30,00 zł
Skompletowanie akt osobowych pracownika
40,00 zł
Udział w czynnościach kontrolnych
od 100,00 zł / godzina
Przygotowanie dokumentacji dotyczącej kredytu
od 200,00 zł
Sporządzenie biznes planu
od 500,00 zł
Konsultacja podatkowa
od 100,00 zł
Sporządzenie opinii prawno-podatkowej
od 100,00 zł
Deklaracje dotyczące spadków i darowizn
VZM-1 wraz z załącznikami
PIT-28
PIT-38
PIT-37
PIT-36/PIT-36L
PIT-36 dochody zagraniczne
PIT-39
Załącznik PIT-O
Załącznik PIT-D

50,00 zł brutto
od 60,00 zł brutto
od 45,00 zł brutto
25,00 zł brutto
od 25,00 zł brutto
od 45,00 zł brutto
od 90,00 zł brutto
od 30,00 zł brutto
5,00 zł brutto
5,00 zł brutto

Wystawienie not korygujących do dostarczonej dokumentacji
Inne czynności

5,00 zł brutto / szt.
wg uzgodnień

* w przypadku stałych klientów – w cenie usługi księgowej

