CENNIK USŁUG
SUKURS S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE
MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK
(obowiązujący od 1 stycznia 2014 roku - podane w nim ceny są cenami netto, do których będzie doliczony podatek VAT
według obowiązujących stawek)

CENNIK USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH
ZałoŜenie teczki osobowej pracownika.
Weryfikacja i raport z prowadzonych teczek osobowych pracowników,
przygotowanie projektów brakującej dokumentacji kadrowej.

od

Prowadzenie teczek osobowych pracowników.

50,00 zł

cena za osobę

25,00 zł

cena za osobę

10,00 zł

cena za osobę

Przygotowanie projektu umowy o pracę.

od

20,00 zł

cena za osobę

Przygotowanie projektu umowy cywilno-prawnej z zatrudnionym.

od

10,00 zł

cena za osobę

Przygotowanie projektu świadectwa pracy.

od

15,00 zł

cena za osobę

Przygotowanie projektu zaświadczenia o zarobkach.

od

10,00 zł

cena za osobę

Sporządzenie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy (PIT 11 itp.).

10,00 zł

cena za osobę

Sporządzenie informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy (PIT 11 itp.) z wysyłką do Pracownika i właściwego dla Niego
Urzędu Skarbowego.

30,00 zł

cena za osobę

Przygotowanie projektu regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania ,
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

od

Przygotowanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek
dochodwy do Urzędu Skarbowego

250,00 zł
35,00 zł

Opracowanie zakresów obowiązku według stanowisk pracy.

100,00 zł

Sporządzenia korekty deklaracji ZUS.

50,00 zł

Sporządzenie korekty deklaracji za okres objęty umową.

25,00 zł

Zleceniobiorcy/pracownicy, płace, ZUS.

od

20,00 zł/ 40,00 zł

cena za osobę

cena za osobę
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PFRON
Rejestracja Pracodawcy w PFRON.

od

100,00 zł

Sporządzenie deklaracji do PFRON.

od

50,00 zł

Sporządzenie deklaracji do PFRON za kaŜdego zatrudnionego pracownika
niepełnosprawnego.

od

15,00 zł

PowyŜsze ceny są do negocjacji, na ostateczną cenę wpływa:
- liczba osób zatrudnionych,

OBSŁUGA KSIĘGOWA
Ryczałt.

od

80,00 zł

KsiąŜka przychodów i rozchodów (KPiR).

od

100,00 zł

Księgi rachunkowe (KH).

od

500,00 zł

Nadzór księgowy - praca w siedzibie Klienta poprzez zdalny pulpit.

od

700,00 zł

Wykonanie korekty deklaracji z przyczyn leŜących po stronie
Zleceniodawcy.

od

50,00 zł

Sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na Ŝyczenie stałych
Klientów.

od

100,00 zł

Sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie dostarczonych
dokumentów przez innych Klientów.

od

400,00 zł

Wypełnienie wniosku kredytowego.

od

50,00 zł

Sporządzanie raprotów kasowych na podstawie dostarczonych dokumentów
kasowych.

30,00 zł

Sprawozdawczość na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem (Excel) przygotowanie wzoru sprawozdania w Excelu, comiesięczne wypełnianie na od
Ŝyczenie Klienta.

100,00 zł

Kontrola spływu naleŜności (Excel) - przygotowanie wzoru w Excelu,
wypełnianie i modyfikowanie na Ŝyczenie Klienta.

150,00 zł

od

Sporządzenie i wysyłka potwierdzeń sald na Ŝyczenie Klienta.

10,00 zł

INTRASTAT
Sporządzenie deklaracji Intrastat, w tym deklaracji "zerowej".

od

50,00 zł

Dodatkowa pozycja na deklaracji.

od

20,00 zł

PowyŜsze ceny są do negocjacji, na ostateczną cenę wpływa:
- zakres świadczonych usług,
- liczba dokumentów,
- forma opodakowania,
- rodzaj prowadzonej działalności.

DORADZTWO PODATKOWE

cena za rozpoczęcie kaŜdych 20
pozycji

cena za 1 wysyłkę
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FORMULARZE I DEKLARACJE
Wypełnianie wniosków, formularzy i deklaracji.

od

30,00 zł

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego osoby fizycznej.

od

20,00 zł

Sporządzenie deklaracji VZM-1 (odzyskiwanie VAT za materiały
budowlane).

od

50,00 zł
do negocjacji

Sporządzenie pisemnej opinii prawno-podatkowej.
Konsultacje z doradcą podatkowym.

od

100,00 zł

cena za kaŜdą rozpoczętą 1h

OBSŁUGA POMIOTÓW GOSPODARCZYCH
Wypełnianie formularzy do organów administracyjnych.

od

30,00 zł

Przygotowanie druków rejestracyjnych i aktualizacyjnych do KRS.

od

100,00 zł

Przygotowanie projektów dokumentów potrzebnych do załoŜenia spółki
akcyjnej, spółki z o.o., fundacji, stowarzyszenia i innych podmiotów
podlegających rejestracji do KRS.

od

700,00 zł

Przygotowanie projektów dokumentów na potrzeby Zarządu, Zgromadzenia
od
Wspólników .

200,00 zł

Przygotowanie kompletnego wniosku na załoŜenie działalności
gospodarczej lub aktualizację wpisu.

od

100,00 zł

opracowanie Zakładowego Planu Kont.

od

500,00 zł

Opracowanie polityki rachunkowości.

od

500,00 zł

Opracowanie wewnętrznych procedur i instrukcji.

od

300,00 zł

Sporządzenie i wysyłka wezwania do zapłaty.

dla klientów którzy podpiszą z nami
umowę na co najmniej 3 m-ce 1 zł

dla klientów którzy podpiszą z nami
umowę na co najmniej 3 m-ce 1 zł

30,00 zł

Przygotowanie sprawozdań dla Urzędu Statystycznego.

od

50,00 zł

Pozostałe czynności nie wymienione w umowie i cenniku, w tym doradztwo
podatkowe, prawne i w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem.

od

100,00 zł

cena za kaŜdą rozpoczętą 1h

Reprezentacja Zleceniodawcy przez doradcę podatkowego w postępowaniu
od
podatkowym i przed sądami administracyjnymi.

150,00 zł

cena za kaŜdą rozpoczętą 1h

POWYśSZY CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART. 66 KODEKSU CYWILNEGO

