TABELA OPŁAT I PROWIZJI
DOKUMENTY KSIĘGOWE
0-10 szt.

11-24 szt.

25-49 szt.

50-74 szt.

75-99 szt.

100-124 szt.

125-149 szt.

150-174 szt.

175-199 szt.

200-224 szt.

Ryczałt bez VAT

79 zł

109 zł

159 zł

219 zł

279 zł

339 zł

399 zł

439 zł

479 zł

519 zł

Ryczałt z VAT

89 zł

139 zł

209 zł

279 zł

349 zł

389 zł

429 zł

469 zł

509 zł

549 zł

KPiR bez VAT

99 zł

149 zł

219 zł

289 zł

359 zł

399 zł

439 zł

479 zł

519 zł

559 zł

KPiR z VAT

119 zł

169 zł

239 zł

309 zł

379 zł

429 zł

479 zł

529 zł

579 zł

629 zł

Księga handlowa

499 zł

699 zł

899 zł

1 199 zł

powyżej
wycena indywidualna

RODZAJ USŁUGI

ILOŚĆ DOKUMENTÓW

wycena indywidualna
KADRY I PŁACE

RODZAJ USŁUGI

CENA ZA OSOBĘ

Umowa o pracę

39 zł/os

Umowa zlecenie i o
dzieło

39 zł/os

Podane kwoty są kwotami netto i nie uwzględniają podatku VAT
Podane kwoty uwzględniają rabat 50zł netto, udzielany w przypadku terminowego dostarczania dokumentów, oraz rabat 20 zł netto, udzielany za wyrażenie zgody na
wysyłkę faktur drogą elektroniczną
TABELA PROWIZJ I RABATÓW
50 zł do 20 dane miesiąca w przypadku abonamentu od 100 dokumentów oraz do 5
nastepnego miesiąca lub do 5 nastepnego miesiąca w przypadku abonamentu poniżej
20 zł w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie faktur drogą elektorniczną

Rabat za terminowe dostarczanie dokumentów:
Rabat za otrzymywanie faktur drogą elektroniczną:

W przypadku dostarczenia przez Zleceniodawcę dokumentów stanowiących podstawę wpisów do Księgi i Ewidencji w ilości nieprzekraczającej 10 sztuk po upływie 5-tego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą lecz nie później niż do 15 – tego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego te dokumenty dotyczą, wynagrodzenie
należne dla Biura za dany miesiąc nie ulega podwyższeniu. Księgowanie dokumentów w ilości przekraczającej 10 sztuk wiąże się jednak z obowiązkiem uiszczenia przez Zleceniodawcę na
rzecz Biura TFC dodatkowej opłaty wynoszącej 3 zł netto plus należna stawka podatku VAT za każdy dokument księgowy przekraczający liczbę 10 sztuk.

DOKUMENTY KSIĘGOWE
ILOŚĆ DOKUMENTÓW
11-24 szt.

25-49 szt.

50-74 szt.

75-99szt.

100-124 szt.

125-149 szt.

150-174 szt.

175-199szt.

200-224szt.

Ryczałt bez VAT

149 zł

179 zł

229 zł

289 zł

349 zł

409 zł

469 zł

509 zł

549 zł

589 zł

Ryczałt z VAT

159 zł

189 zł

279 zł

349 zł

419 zł

459 zł

499 zł

539 zł

579 zł

619 zł

KPiR bez VAT

169 zł

219 zł

289 zł

359 zł

429 zł

469 zł

509 zł

549 zł

589 zł

629 zł

KPiR z VAT

189 zł

239 zł

309 zł

379 zł

449 zł

499 zł

549 zł

599 zł

649 zł

699 zł

Księga handlowa

569 zł

749 zł

969 zł

1 269 zł

powyżej

wycena indywidualna
KADRY I PŁACE

RODZAJ USŁUGI

CENA ZA OSOBĘ

Umowa o pracę

39 zł/os

Umowa zlecenie i
o dzieło

39 zł/os

Ceny bez rabatu
Podane kwoty są kwotami netto i nie uwzględniają podatku VAT
TABELA USŁUG DODATKOWYCH
liczba sztuk dokumnetów powyżej 10 dostarczonych po terminie akceptowalnym i liczba dokumentow dostarczonych po terminei nie
akceptowalnym
Analiza faktury klienta pod względem niezasadnych kosztów
Klient zarejestrowany jako VAT UE
Klient korzystajacy z mechanizmu odwrotnego obciążenie VAT (VAT 27)
Wyliczanie różnic kursowych na fakturze
Korekta deklaracji - uzgodnienia indywidualne
Złożenie/przygotowanie wniosku o niezaleganie w podatkach lub w skladkach ZUS
Dodatkowe usługi biura rachunkowego, przygotowanie dokumentów/zestwień na cele bankowe - uzgodnienia indywidualne
Sprawozdanie GUS - uzgodnenia indywidualne
Wypełnienie deklaracji PCC lub inne
Przygotowanie niestandardowych zestawień, pism, wydruków wg indywidualnych potrzeb Klienta, - ustalenia indywidualne
Zamknięcie roczne ksiąg rachunkowych oraz sporządzenie sprawozdania finansowego - uzgodnienia indywidualne
Wystawienie noty obciążającej, korygującej, potwierdzenie sald
Wysłanie noty obciążającej, korygującej, potwierdzenie sald
Zlecenie natychmiastowe - ustalenia indywidualne
Weryfikacja dokumentów
Opłata za przechowywanie dokumentów ksiegowych klineta po zamkniętym roku podatkowym
Kadry i płace zmienny czas pracy
Wyliczenie delegacji
Wyliczenie delegacji zagranicznej
Korekta deklaracji ZUS (DRA,RCA)
Przygotowanie pisma do komornika na zajęcie wynagrodzenia lub płatności
Przygotowanie i wysłanie pisma do komornika na zajęcie wynagrodzenia lub płatności
Korekta deklaracji ZUS IWA
Reprezentacja podmiotu
Przygotowanie świadectwa pracy
Dojazdy Kilometrówka - do uzgodnienia

3zl za fakturę
3zl za fakturę
30zł/deklaracja
30zł/deklaracja
30zł/za miesiąc
od 50zł
15 zł
od 50zł
od 50zł
30zł/sztuka
od 50zł
od 500zł
30zł/sztuka
10zł/sztuka
od 100zł
50zł/godzina
5zł/segreagtor
10zł/sztuka
15zł/sztuka
30zł/sztuka
50zł/sztuka
30zł/sztuka
50zł/sztuka
50zł/sztuka
120zł/godzina
15zł/sztuka
0,85gr/kilometr

wycena indywidualna

RODZAJ USŁUGI 0-10 szt.

