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CENNIK USŁUG BIURA PETRA
Książka przychodów i rozchodów
Ryczałt ewidencjonowany

Klasyczne Biuro

samozatrudniony

do 30
dokumentów

80 - 100
dokumentów

200 - 250
dokumentów

100,00 zł

150,00 zł

350,00 zł

750,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

135,00 zł

315,00 zł

675,00 zł

3,60 zł

3,60 zł

3,60 zł

dodatkowy dokument

Nowoczesna Firma

100,00 zł

dodatkowy dokument

Ceny w modelu Nowoczesna Firma to 10% mniej od cen w modelu Klasyczne Biuro
Pakiet „samozatrudniony” (niezależnie od modelu):
- do 10 dokumentów, - brak pracowników, - brak dokumentów walutowych oraz zagranicznych
Dokument, to inaczej dowód księgowy, czyli każdy dokument podlegający księgowaniu:
faktury sprzedażowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, listy płac, noty księgowe itp.
Dodatkowe dokumenty oraz wykonane czynności mogą zostać rozliczone do 6 miesięcy wstecz.
Księgowe zamknięcie roku, czyli sporządzenie zaznania rocznego wyłącznie na bazie rozliczanej przez Biuro Petra działalności
gospodarczej, nie wiąże się z żadną dodatkową opłatą. Jeżeli do rozliczenia dochodzą inne czynniki, np. dodatkowe źródła
dochodów, rozliczenie ze współmałżonkiem, ulgi - Klienci Biura Petra otrzymują propozycję ceny za rozliczenie.

CENNIK UZUPEŁNIAJĄCY

Cena

Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za jeden
dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia
rachunku walutowego)

3 zł / różnicę

Opłata za nieterminowe dostarczenie/wprowadzenie dokumentów w miesiącu, w którym mają
zostać rozliczone (nie powodujące konieczności sporządzania korekt deklaracji podatkowych)

od 1 zł do 3 zł / dokument

1.
2.

3.

Podane ceny są cenami netto za miesiąc obsługi - należy doliczyć do nich wartość podatku VAT wg obowiązującej stawki.
Biuro Petra zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny obsługi księgowej , m.in. w następujących przypadkach:
- sprzedaż masowa, np. sklepy internetowe, kasa lub drukarka fiskalna,
- obsługa dokumentów walutowych,
- występowanie w działalności firmy operacji wymagających większego nakładu pracy księgowej, np. wycena produkcji,
rozdzielniki kosztów,
- ponadstandardowe wymagania klienta, np. prowadzenie księgowości zarządczej.
W przypadku wyceny innej niż w ww. cenniku, Klient zostanie poinformowany o nowej proponowanej cenie przed
wykonaniem usługi.
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