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I Ksi¹¿ka Przychodów i Rozchodów oraz Rycza³t

Liczba pracowników i dokumentów kosztowo przychodowych Cena
netto:

Firma jedno-trzyosobowa bez pracowników z iloœci¹ dokumentów
kosztowo przychodowych do 15 szt. miesiêcznie 400,00 PLN

Firma jedno-trzyosobowa zatrudniaj¹ ca do 3 pracowników z iloœci¹
dokumentów kosztowo przychodowych do 40 szt. miesiêcznie 600,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca do 5 pracowników z iloœci¹ dokumentów
kosztowych do 100 szt. miesiêcznie 1.000,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca do 10 pracowników z iloœci¹ dokumentów
kosztowych do 150 szt. miesiêcznie 1.400,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca powy¿ej 10 pracowników z iloœci¹ dokumentów
kosztowych powy¿ej 150 szt. miesiêcznie

od 2.000,00
PLN
do 5.000,00
PLN

II Ksiêgi Rachunkowe

Liczba pracowników i dokumentów kosztowo przychodowych Cena
netto:

Firma bez pracowników z iloœci¹ dokumentów kosztowo
przychodowych do 15 szt. miesiêcznie 1.200,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca do 3 pracowników z iloœci¹ dokumentów
kosztowo przychodowych do 40 szt. miesiêcznie 1.600,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca do 5 pracowników z iloœci¹ dokumentów
kosztowych do 100 szt. miesiêcznie 2.400,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca do 10 pracowników z iloœci¹ dokumentów
kosztowych do 150 szt. miesiêcznie 3.400,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca powy¿ej 10 pracowników z iloœci¹ dokumentów
kosztowych powy¿ej 150 szt. miesiêcznie

od 4.000,00
PLN
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III Kadry i P³ace

Liczba pracowników Cena
netto:

Firma zatrudniaj¹ ca do 10 pracowników 400,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca od 11 do 20 pracowników 1.000,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca od 21 do 30 pracowników 2.000,00 PLN

Firma zatrudniaj¹ ca powy¿ej 31 pracowników 3.000,00 PLN

IV Doradztwo Podatkowe

Us³uga Cena
netto:

udzielanie konsultacji podatkowych,
ubezpieczeniowych, kadrowo - p³acowych, finansowo -
bankowych i unijnych

200,00 PLN / godzina

Sporz¹ dzanie deklaracji podatkowych - rocznych (PIT
36, PIT 37)

od 100,00 PLN do
400,00 PLN / deklaracja

Sporz¹ dzanie odwo³añ od decyzji podatkowych, us³uga
kompleksowa.

200,00 PLN / pismo +
25% wartoœci nale¿noœci
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V Wnioski o dotacje UE

Us³uga Cena:

Kompleksowa obs³uga procesu pozyskiwania funduszy unijnych do negocjacji

Sporz¹ dzanie czêœci finansowej wniosków unijnych 1.600 PLN

VI Rejestracje podmiotów gospodarczych i innych

Us³uga Cena
netto:

Rejestracja osoby fizycznej 400 PLN + op³aty administracyjno
notarialne

Rejestracja spó³ki cywilnej 800 PLN + op³aty administracyjno
notarialne

Rejestracja spó³ki z o.o. 2.000 PLN + op³aty administracyjno
notarialne

Rejestracja Stowarzyszenia, fundacji
itp.

4.000 PLN + op³aty administracyjno
notarialne
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