Cennik usług księgowych – Biuro Rachunkowe „DONER” Dorota Terlicka
Rodzaj ewidencji

Pakiet do 30 dok./m-c*

KARTA PODATKOWA BEZ VAT

90,00 zł

KARTA PODATKOWA Z VAT

120,00 zł

RYCZAŁT BEZ VAT

130,00 zł

RYCZAŁT Z VAT

160,00 zł

Usługi w pakiecie




bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
naliczanie składek ZUS za przedsiębiorcę, przesyłanie drogą elektroniczną do ZUS, przygotowywanie
druków wpłat.
wysyłanie do Urzędu Skarbowego Jednolitych Plików Kontrolnych.







miesięczne naliczanie ryczałtu (PPE);
bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT);
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
naliczanie składek ZUS za przedsiębiorcę, przesyłanie drogą elektroniczną do ZUS, przygotowywanie
druków wpłat.
wysyłanie do Urzędu Skarbowego Jednolitych Plików Kontrolnych



KSIĘGA PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW BEZ VAT

200,00 zł




bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i
usług (VAT);
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji oraz ewidencji
wyposażenia;
naliczanie składek ZUS za przedsiębiorcę, przesyłanie drogą elektroniczną do ZUS, przygotowywanie
druków wpłat.
wysyłanie do Urzędu Skarbowego Jednolitych Plików Kontrolnych



KSIĘGA PRZYCHODÓW I
ROZCHODÓW Z VAT

230,00 zł







KSIĘGI HANDLOWE

600,00 zł

opracowanie zakładowego planu kont;
bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i
usług (VAT);
prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
sporządzanie bilansów, rachunków wyników;
okresowe opracowanie sprawozdań dla GUS;
przygotowywanie niezbędnych zestawień, pomocnych w zarządzaniu jednostką dla Zarządu, Rady
Nadzorczej itp.
wysyłanie do Urzędu Skarbowego Jednolitych Plików Kontrolnych







KADRY I PŁACE

35,00 zł za jednego
pracownika
25 zł za jednego
zleceniobiorcę

obsługa kadrowa:




sporządzanie dokumentów, dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy;
prowadzenie akt osobowych pracownika;
prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzami pracowników (urlopy wypoczynkowe,
chorobowe, urlopy macierzyńskie, ewidencja urlopów i inne);
sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji, dotyczącej przebiegu zatrudnienia;
sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych).
obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);
obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS.
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obsługa płacowa:




sporządzanie list płac;
sporządzanie pasków wynagrodzeń;
sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych DRA, imiennych raportów
miesięcznych;
sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT-4)
sporządzanie rocznych informacji o dochodach ( PIT-11, PIT-40);
sporządzanie rocznego obliczenia podatku ( PIT-4R);
przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną.










Inne usługi biurowe.

Ustalane indywidualnie

wystawianie i przesyłanie not odsetkowych,
wyliczanie odsetek od należności i zobowiązań,
wystawianie i przesyłanie wezwań do zapłaty w imieniu naszego klienta,
sporządzanie poleceń przelewów wynagrodzeń pracowniczych,
uzyskanie zaświadczeń o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego i ZUS,
reprezentowanie klientów przed organami państwowymi,
pomoc w zakładaniu działalności,
rejestracja firm w organach państwowych,
redagowanie pism urzędowych,
sporządzanie różnych wniosków,
sporządzanie biznes planów,
inne usługi według potrzeb klienta.
sporządzanie dokumentacji związanej z zatrudnianiem cudzoziemców;
sprawozdawczość do PFRON w formie elektronicznej oraz składamy wnioski o dofinansowanie
wynagrodzeń.













NOWOŚĆ: ODZYSKIWANIE PODATKU Z ZAGRANICY – ceny ustalane indywidulnie
*Wszystkie podane w tabeli ceny są cenami netto. Każdy kolejny dokument 4,20 zł netto.
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