Petra Sp. z o.o.
Pl. Matejki 20/2
65-056 Zielona Góra

Telefon:
509 003 309
68 470 96 16

NIP 929-18-21-389
REGON 080402644
kontakt@biuropetra.pl

CENNIK USŁUG BIURA PETRA

Książka przychodów i rozchodów, Ryczałt ewidencjonowany

Klasyczne Biuro

samozatrudniony

do 30
dokumentów

80 - 100
dokumentów

200 - 250
dokumentów

150,00 zł

200,00 zł

400,00 zł

800,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

4,00 zł

180,00 zł

360,00 zł

720,00 zł

3,60 zł

3,60 zł

3,60 zł

dodatkowy dokument

Nowoczesna Firma

150,00 zł

dodatkowy dokument

Ceny w modelu Nowoczesna Firma to 10% mniej od cen w modelu Klasyczne Biuro
Pakiet „samozatrudniony” (niezależnie od modelu współpracy), przy spełnieniu łącznie następujących warunków:
do 10 dokumentów, brak dokumentów walutowych oraz zagranicznych, brak pracowników.
Dokument, to inaczej dowód księgowy, czyli każdy dokument podlegający księgowaniu:
faktury sprzedażowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, listy płac, noty księgowe itp.
W przypadku zastosowania automatyzacji w obiegu dokumentów, np. import faktur sprzedaży, możliwe jest zastosowanie
niższej, indywidualnie ustalonej stawki za dokument, np. 2,00 zł.
Dodatkowe dokumenty oraz wykonane czynności mogą zostać rozliczone do 6 miesięcy wstecz.
Księgowe zamknięcie roku, czyli sporządzenie zeznania 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, importy dokumentów sprzedaży,
- 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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Pełna księgowość
nieaktywna
spółka

do 10
dokumentów

16 - 30
dokumentów

80 - 100
dokumentów

200 - 250
dokumentów

150,00 zł

350,00 zł

650,00 zł

1 050,00 zł

1 850,00 zł

dodatkowy dokument

-

15,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

8,00 zł

Nowoczesna Firma

150,00 zł

315,00 zł

585,00 zł

945,00 zł

1 665,00 zł

dodatkowy dokument

-

13,50 zł

7,20 zł

7,20 zł

7,20 zł

Klasyczne Biuro

Ceny w modelu Nowoczesna Firma to 10% mniej od cen w modelu Klasyczne Biuro
Pakiet "nieaktywna spółka", inaczej martwa spółka (niezależnie od modelu współpracy), przy spełnieniu łącznie następujących
warunków:
do 5 dokumentów, bez dokumentów przychodowych, brak dokumentów walutowych oraz zagranicznych, brak pracowników.
Dokument, to inaczej dowód księgowy, czyli każdy dokument podlegający księgowaniu:
faktury sprzedażowe i kosztowe, dowody wewnętrzne, polecenia księgowania, wyciągi bankowe, raporty kasowe, listy płac,
noty księgowe itp.
W przypadku zastosowania automatyzacji w obiegu dokumentów, np. import faktur sprzedaży, możliwe jest zastosowanie
niższej, indywidualnie ustalonej stawki za dokument, np. 4,00 zł.
Dodatkowe dokumenty oraz wykonane czynności mogą zostać rozliczone do 6 miesięcy wstecz.
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

Sprawozdanie roczne, w tym:
Bilans, Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników), Informacja dodatkowa,
Sprawozdanie Zarządu, Uchwały Zgromadzenia wspólników,
druk do KRS Z-30, KRS-ZN dla podmiotów nie będących średnimi i dużymi przedsiębiorstwami
Sprawozdanie roczne dla spółki nieaktywnej w całym okresie obejmowanym przez
sprawozdanie

KB: średnia miesięcznych opłat
z ostatnich 12 m-cy
za usługi księgowe
NF: 150% ww. opłaty,
nie mniej niż 500 zł
250 zł

Sporządzenie bilansu - na życzenie Klienta

od 150 zł

Sporządzenie rachunku zysków i strat - na życzenie Klienta

od 100 zł

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, importy dokumentów sprzedaży,
- 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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Kadry i płace
USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

CENA

Umowa o pracę - prowadzenie płac

30 zł

Umowa o pracę - prowadzenie kadr i płac

40 zł

Umowa cywilno-prawna (zlecenie, kontrakt menedżerski), powołanie - ze składkami ZUS

30 zł

Umowa cywilno-prawna (zlecenie, dzieło), powołanie - bez składkek ZUS

20 zł

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

50 zł

Obsługa ZUS właścicieli (zgłoszenia i zmiany, inf. o wys. składek, przygotowanie przelewu, zasiłki, deklaracje)

15 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, IFT-1/IFT-1R 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, OHP

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

Wniosek do US o uzgodnienie sald przed złożeniem deklaracji podatkowej

70 zł

Obsługa refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych (OHP)

20 zł

USŁUGI ZA OKRES NIEOBSŁUGIWANY PRZEZ BIURO PETRA

CENA

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

od 100 zł

Sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-40, IFT-1/IFT-1R

50 zł

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

100 zł

1.
2.
3.
4.
5.

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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Usługi dodatkowe
USŁUGI DODATKOWE

CENA

Wystawienie faktury / noty korygującej w imieniu Klienta

5 zł

Wysłanie dokumentu pocztą tradycyjną w imieniu klienta (+ refaktura za koszty przesyłki)

3 zł

Sporządzenie wezwania do zapłaty w imieniu Klienta – naliczenie odsetek i wysłanie

20 zł

Obliczenie delegacji krajowej

5 zł

Obliczenie delegacji zagranicznej

15 zł

Korekta zamkniętego miesiąca z przyczyn niezależnych od Biura Petra (w tym podatku VAT, dochodowego)

od 50 zł

Korekta podatku VAT lub podatku dochodowego za okres rozliczany przez inny podmiot

od 100 zł

Korekty deklaracji ZUS i PFRON (Wn-D, Wn-U-G) z przyczyn niezależnych od Biura Petra

20 zł / os.

Korekta deklaracji podatkowych (PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA i inne) z przyczyn niezależnych od Biura Petra

od 20 zł

Korekta deklaracji PFRON INF-1, INF-2, DEK z przyczyn niezależnych od Biura Petra

50 zł

Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu do ZUS bądź US
(nie uwzględnia opłaty skarbowej w US)

15 zł

Sporządzenie wniosku z tytułu ulgi za złe długi

100 zł

Sporządzenie sprawozdania, deklaracji GUS

od 100 zł

Przygotowanie innych dokumentów (np. druki bankowe do kredytu)

od 50 zł

Wystawienie zaświadczenia o zarobkach na formularzach bankowych

od 15 zł/szt.

Przygotowanie i wysłanie pisma do komornika na zajęcie wynagrodzenia lub płatności

20 zł

Sporządzenie deklaracji INTRASTAT

100 zł

Przygotowanie umowy pożyczki

od 30 zł

Naliczenie odsetek od umowy pożyczki za okres obsługiwany przez Biuro Petra

20 zł

Naliczenie odsetek od umowy pożyczki za okres nieobsługiwany przez Biuro Petra

od 100 zł

Przygotowanie niestandardowych zestawień, pism, wydruków wg indywidualnych potrzeb Klienta

od 25 zł

Opracowanie polityki rachunkowości

od 350 zł

Inne usługi, np. załatwianie formalności w imieniu Klienta, uczestnictwo w spotkaniach,
przygotowanie innych dokumentów nieobjętych cennikiem, czynności w zakresie IT

120 zł /
godzinę

Konsultacje i doradztwo księgowe i kadrowe w zakresie wykraczającym poza obsługiwaną działalność
- w zależności od stopnia skomplikowania sprawy

od 50 zł

Rozszerzenie dostępu do systemu Petra24, np. moduł Magazyn

od 50 zł

Dostęp dla kolejnego użytkownika do systemu Petra24

1.
2.
3.
4.

50 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.
W przypadku wyceny innej niż w ww. cenniku, Klient zostanie poinformowany o nowej proponowanej cenie przed
wykonaniem usługi.
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