Z ewidencją VAT

Do 30 dokumentów

120 zł

150 zł

31- 50 dokumentów

140 zł

180 zł

51-75 dokumentów

170 zł

230 zł

76-100 dokumentów

210 zł

270 zł

Powyżej 100
dokumentów

Książka przychodów i
rozchodów (KPiR)

Do 30 dokumentów

190 zł

230 zł

31- 50 dokumentów

270 zł

320 zł

51-80 dokumentów

340 zł

410 zł

81-100 dokumentów

420 zł

500 zł

Powyżej 100
dokumentów
Zamknięcie roczne KPiR

Księgi handlowe

Proporcjonalnie do wzrostu ilości
dokumentów powyżej 100

Proporcjonalnie do wzrostu ilości
dokumentów powyżej 100

Średnia cena usług z ostatnich 3 miesięcy rozliczanych przez BR, dla
zawieszonych JDG – cena do uzgodnienia indywidualnego
Do 30 dokumentów

550 zł

31- 50 dokumentów

700 zł

51-100 dokumentów

1 200 zł

101-150 dokumentów

1 600 zł

151-200 dokumentów

2 200 zł

201-250 dokumentów

2 800 zł

251-300 dokumentów

3 200 zł

301-350 dokumentów

3 600 zł

351-400 dokumentów

4 100 zł

401-450 dokumentów

4 600 zł

Powyżej 450
dokumentów

Do uzgodnienia

Deklaracja MOSS

Prowadzenie KH tylko na "4",
prowadzenie "5" plus 25% ceny

Ewidencja ryczałtowa

Bez ewidencji VAT

200 zł/deklaracja

Deklaracja VAT-UE

150 zł/deklaracja

Rozliczenie import/eksport w deklaracji VAT-7

45/ zł transakcja

Sporządzanie śródrocznych sprawozdań finansowych

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego

1/2 średniej ceny usług z
ostatnich 3 miesięcy
rozliczanych przez BR, nie
mniej niż 1000 zł
Średnia cena z ostatnich 3
miesięcy rozliczanych przez
BR, nie mniej niż 1200 zł

Korekta deklaracji ZUS, US/dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych itd. z
winy klienta (stawka za 1 deklarację)

50 zł

Sporządzenie zakładowej polityki rachunkowości

od 500 zł

Sporządzenie bilansu przekształceń

do uzgodnienia

Ewidencja wyposażenia/środków trwałych/
dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

30 zł miesięcznie za jeden
środek trwały

Wyliczanie rentowności poszczególnych produktów/budów/gniazd

do uzgodnienia

Naliczanie kosztów ewidencji pojazdów (do opłaty środowiskowej)

50 zł/miesięcznie

Rozliczanie różnic kursowych

100 zł/miesięcznie

Audyt/sprawdzanie poprawności księgowań, dekretów itp.

200 zł/za każdą rozpoczętą
godzinę

Naliczanie odsetek podatkowych

od 50 zł

Księgowanie wyciągów bankowych

2,80 zł za transakcję

Przedstawiony powyżej cennik, nie stanowi oferty w rozumieniu art..66 Kodeksu
Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem
Rachunkowym. Usługi niewymienione w cenniku będą wyceniane indywidualnie
Milenium Biuro Rachunkowe nie jest płatnikiem podatku VAT, kwoty zawarte w cenniku netto są równe kwotom
brutto. Jeśli sytuacja ulegnie zmianie, należy do nich doliczyć podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.

