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CENNIK USŁUG BIURA PETRA
Kadry i płace
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

CENA

Umowa o pracę - prowadzenie płac

30 zł

Umowa o pracę - prowadzenie kadr i płac

40 zł

Umowa zlecenie - prowadzenie płac

30 zł

Umowa bezskładkowa (umowy o dzieło, uczniowie, studenci) - prowadzenie płac

20 zł

Umowa o pracę z harmonogramem lub dla obcokrajowców - prowadzenie kadr i płac

50 zł

Samodzielnie opłacający składki (zatrudnienie przez podmioty zagraniczne) - prowadzenie kadr i płac

70 zł

Dodatkowa lista płac (np. premie, ryczałty) - opłata za 1 pracownika

10 zł

Założenie teczki akt osobowych dla nowo zatrudnionego pracownika

30 zł

W ramach ww. usług Biuro Petra:
✔

reprezentuje Klientów przed instytucjami publiczno-prawnymi: ZUS, PIP, PFRON, US, UP

✔

sporządza bezpłatnie deklaracje PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-40 oraz sprawozdania RP-7 za okres,
w którym pracownik był prowadzony przez Biuro Petra

✔

umożliwia Klientom bezpłatny dostęp do modułu kadrowo-płacowego w systemie Petra24.pl:
- dostęp pracodawców do danych i raportów kadrowo-płacowych, np. terminów umów, list płac, absencji pracowniczej
(urlopy wypoczynkowe, zwolnienia lekarskie, urlopy wychowawcze i okolicznościowe itd.)
- możliwość kontrolowania terminów badań lekarskich, szkoleń BHP
- aktywne szablony pism kadrowych (kwestionariusze, wnioski urlopowe, listy obecności itp.)
OBSŁUGA PFRON, NFZ, US

CENA

Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej do PFRON

100 zł

Sporządzenie wniosku do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzenia lub
o refundację składek - dla 1 osoby

25 zł

Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zwolnionych z wpłat (INF-1, INF-2)

50 zł

Sporządzenie deklaracji do PFRON pracodawców zobowiązanych do wpłat (DEK)

100 zł

Wniosek do NFZ o EKUZ + załączniki i pisma do ZUS i NFZ
- dla pracowników i pierwszy dla osób prowadzących działalność gospodarczą - dla 1 osoby

50 zł

Wniosek do NFZ o EKUZ + załączniki i pisma do ZUS i NFZ
- kolejne, po pierwszym, dla osób prowadzących działalność gospodarczą - dla 1 osoby

100 zł

USŁUGI ZA OKRES NIE OBSŁUGIWANY PRZEZ BIURO PETRA

CENA

Sporządzenie RP-7 (w zależności m.in. od obejmowanego okresu)

od 100 zł

Sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-40

50 zł

Sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA

1.
2.
3.
4.
5.

100 zł

Wszystkie podane ceny są cenami netto za miesiąc obsługi lub za wykonanie zamówionej usługi - należy doliczyć do nich
wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.
Podane ceny są cenami jednostkowymi, tzn. za 1 osobę, 1 umowę, 1 deklarację itd.
Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi kadrowo-płacowej, zwłaszcza w zależności od
następujących warunków: ilość pracowników, zmienność parametrów zatrudnienia, nasilenie rotacji pracowników, model
systemu płacowego.
Wykonane usługi mogą zostać rozliczone do 6 miesięcy wstecz.
W przypadku wyceny innej niż w ww. cenniku, Klient zostanie poinformowany o nowej proponowanej cenie przed
wykonaniem usługi.
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