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Cennik usług księgowo-biurowych
1

Przyjęcie dokumentów i założenie teczki klienta

100 zł + VAT

Ewidencja uproszczona (ryczałt ewidencjonowany) - cena za miesiąc
Liczba zapisów

Ryczałt bez rejestru VAT

Ryczałt z rejestrem VAT

2

Do 10 zapisów

80,00 zł.

100,00 zł.

3

Do 20 zapisów

105,00 zł.

125,00 zł.

4

Do 30 zapisów

130,00 zł.

150,00 zł.

5

Do 40 zapisów

155,00 zł.

175,00 zł.

6

Do 50 zapisów

180,00 zł.

200,00 zł.

KPiR bez rejestru VAT

KPiR z rejestrem VAT

Za każde kolejne 10 zapisów + 25 zł + VAT
do w/w cen należy doliczyć podatek VAT
Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)
Liczba zapisów
7

Do 10 zapisów

100,00 zł.

125,00 zł.

8

Do 20 zapisów

125,00 zł.

150,00 zł.

9 Do 30 zapisów
10 Do 40 zapisów
11 Do 50 zapisów

150,00 zł.

175,00 zł.

175,00 zł.

200,00 zł.

200,00 zł.

225,00 zł.

Za każde kolejne 10 zapisów + 25 zł + VAT
do w/w cen należy doliczyć podatek VAT
Dodatkowe usługi
Usługa

12

Cena usługi

Dokonywanie opłat publicznoprawnych w zastępstwie klienta (zaliczka na
20 zł + VAT / za przelew
podatek dochodowy, VAT, ZUS) w tym wyliczenie należnych kwot, sporządzenie
wniosku o potrącenie odpowiednich kwot przez Expateam oraz wykonanie
przelewów do urzędu skarbowego i ZUS.
Interwencja telefoniczna w urzędzie w sprawie klienta

10 zł + VAT jednorazowo

Sporządzenie szablonowej korespondencji urzędowej

20 zł + VAT jednorazowo

Sporządzanie w imieniu klienta dokumentów sprzedaży

Zgodnie z indywidualnymi
uzgodnieniami

Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
16

Zgodnie z indywidualnymi
uzgodnieniami

Sporządzanie korekt oraz wyjaśnień dla urzędów, dotyczących błędów lub
17 zaległości powstałych z przyczyn leżących po stronie klienta

100 zł + VAT

18 Wyprowadzanie zaległej księgowości.

cena wg. cennika + 50%

13
14
15

80 zł + VAT jednorazowo
19 Wystąpnienie do ZUS o poświadczenie A1
Doprowadzenie do wydania przez ZUS decyzji o niepodleganiu obowiązkowi
20 opłacania składek ubezpieczenia w Polsce

400 zł + VAT jednorazowo

