CENNIK USŁUG BIURA RACHUNKOWEGO OBRACHUNKI.PL
OBOWIĄZUJĄCY OD 1.10.2017 ROKU
Poniższe kwoty to wartości minimalne. Cenę usługi dla każdego Klienta ustalamy indywidualnie w zależności od
specyfiki prowadzonej działalności. Na ostateczną cenę usługi mają wpływ takie czynniki jak: liczba
pracowników, istnienie transakcji transgranicznych, wewnątrzwspólnotowych, walutowych itp.
ABONAMENTY – PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Liczba pozycji księgowanych
1- 30
31-60
61-100
Powyżej 100
Powyżej umówionego limitu

Z ewidencją VAT
Bez ewidencji VAT
200
150
300
250
400
350
100 zł za każde rozpoczęte 50 pozycji 75 zł za każde rozpoczęte 50 pozycji
3,50 zł za 1 pozycję

OBSŁUGA KADR I PŁAC
PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ
Liczba pracowników
Rozliczanie płac
Obsługa kadrowa

1-5
20
25

6-10
20
20

Ponad 10
20
15

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
Obsługa płacowa pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o
dzieło lub zlecenia – bez ZUS
Obsługa płacowa pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o
dzieło lub zlecenia – z ZUS

20
30

Opłata miesięczna za
każdego pracownika
Opłata miesięczna za
każdego pracownika

CENNIK USŁUG NIE OBJĘTYCH ABONAMENTEM

DEKLARACJE
Przygotowanie i wysłanie informacji VAT-UE
Przygotowanie i wysłanie korekty deklaracji w związku ze
spóźnionym dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem
dokumentów niekompletnych bądź nieprawidłowo sporządzonych
Rozliczenie roczne przedsiębiorcy (PIT-36) bez ulg, do 5 źródeł
przychodów
Rozliczenie roczne przedsiębiorcy (PIT-36) z ulgami lub ponad 5
źródeł przychodów
Rozliczenie roczne PIT-38
Rozliczenia roczne PIT-37 do 5 źródeł przychodów krajowych, bez
ulg, samodzielne (brutto)
Rozliczenia roczne PIT-37 do 5 źródeł przychodów krajowych, z
ulgami, samodzielne (brutto)
Rozliczenia roczne PIT-37 do 5 źródeł przychodów krajowych na
osobę, bez ulg i z ulgami, wspólnie z małżonkiem (brutto)

Cena netto

Jednostka

50
50

sztuka
sztuka

50

sztuka

100

sztuka

25
40

sztuka
sztuka

60

sztuka

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM
ZUS ZCNA (jeśli za pracownika nie jest pobierana opłata miesięczna 20
– np. w przypadku urlopu macierzyńskiego)
PIT-11 dla pracownika
20
Opłata nie jest naliczana w przypadku co najmniej 2 umów
cywilnoprawnych z jednym pracownikiem w roku kalendarzowym
PIT-4R
50
Przygotowanie dokumentów wymaganych przez kodeks pracy (w
500
przypadku ponad 19 pracowników)
POZOSTAŁE OPŁATY
Rozliczanie dokumentów walutowych
Wystawienie faktury / noty korygującej w imieniu Klienta
Wysyłka dokumentów listem poleconym
Wysyłka dokumentów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentów między 6. a 10. dniem
miesiąca
Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentów między 11. a 15.
dniem miesiąca
Opłata dodatkowa za przesłanie dokumentów po 15. dniu miesiąca
(biuro nie gwarantuje w takiej sytuacji rozliczenia podatków w
ustawowym terminie)
Opłata dodatkowa za przekazanie zaległych dokumentów (za
miesiące rozliczone / zamknięte)

sztuka
sztuka

sztuka
jednorazowo

3
5
10
15
30 % ceny
abonamentu
70 % ceny
abonamentu
100% ceny
abonamentu

sztuka
sztuka
Przesyłka
Przesyłka
za każdy miesiąc
przesłany po terminie
za każdy miesiąc
przesłany po terminie
za każdy miesiąc
przesłany po terminie

min. 50 zł

w zależności od liczby
dokumentów

WNIOSKI / OŚWIADCZENIA / SPRAWOZDANIA
Sporządzenie oświadczenia o dochodach (pracownika,
50
sztuka
przedsiębiorcy)
Przygotowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu we 50
sztuka
wpłatach do ZUS bądź urzędu skarbowego
Wypełnienie sprawozdania na potrzeby urzędu statystycznego (np. 50
sztuka
F-02)
Przygotowanie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska
Bezpłatnie (w cenie abonamentu)
Przygotowanie wniosku do CEIDG
Bezpłatnie (w cenie abonamentu po
podpisaniu umowy)
Przygotowanie VAT-R
Bezpłatnie (w cenie abonamentu po
podpisaniu umowy)

