cennik

2022

Czas
cenniejszy
od
pieniędzy

Mówi się, że czas to pieniądz. Czas
rzeczywiście da się wycenić. Za godzinę,
tydzień, miesiąc, rok pracy.
Jednak w ostatecznym rozrachunku czas
jest dużo cenniejszy.
Czas stracony jest stracony
bezpowrotnie. Nie da się go odkupić za
żadne pieniądze. Już nigdy nie
odzyskamy minionej godziny lub
zeszłego tygodnia. Zawsze można
zarobić więcej pieniędzy, ale czas jest
zasobem ograniczonym.
Dlatego naszym klientom dajemy ósmy
dzień tygodnia. Szkolimy się, czytamy
ustawy i interpretacje, rozmawiamy z
urzędami, składamy deklaracje, żebyście
sami nie musieli tego robić.

2022
CENNIK SZCZEGÓŁOWY

PAKIETY DLA JEDNOOSOBOWYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH
PAKIET

PŁATNICY ZWOLNIENI Z VAT

PŁATNICY VAT

1. Pakiet KIESZONKOWY *
2. do 10 dokumentów miesięcznie

150

150

190

250

3. 11 - 25 dokumentów miesięcznie
4. 26 - 50 dokumentów miesięcznie

275

330

385

440

5. 51 - 100 dokumentów miesięcznie
6. 101 - 150 dokumentów miesięcznie

440

660

495

880

7. 150 - 200 dokumentów miesięcznie
8. Powyżej 200 dokumentów miesięcznie

550

990

9. Dodatkowy dokument powyżej pakietu

do uzgodnienia
10 zł / sztuka

* podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

Pakiet KIESZONKOWY
Mini pakiet dla klientów, którzy zamiast umowy o pracę
wystawiają swojemu pracodawcy fakturę. W skład pakietu
wchodzi rozliczenie 1 faktury przychodowej dla pracodawcy,
1 faktury kosztowej za telefon oraz rozliczenie składek ZUS.

PAKIETY DLA SPÓŁEK
PAKIET

PŁATNICY VAT

1. 1 - oferta dla niedziałających spółek
2. 2 - 10 dokumentów miesięcznie

150

3. 11 - 30 dokumentów miesięcznie
4. 31 - 50 dokumentów miesięcznie

770

5. 51 - 100 dokumentów miesięcznie
6. 101 - 150 dokumentów miesięcznie

1650

7. 151 - 200 dokumentów miesięcznie
8. 201 - 250 dokumentów miesięcznie

2450

9. 251 - 300 dokumentów miesięcznie
10. powyżej 300 dokumentów miesięcznie

3050
cena uzgadniana indywidualnie

11. Dodatkowy dokument powyżej pakietu

15 zł / sztuka

500
990
2090
2750

Wyciąg bankowy traktowany jest jako jeden dokument, jeśli liczba pozycji nie
12. przekracza 5. Każde następne rozpoczęte 5 pozycji traktowane jest jako odrębny
dokument.
* podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

W PAKIECIE

PLAN KADROWY

SPORZĄDZENIE DOKUMENTÓW

- polityka rachunkowości i

zakładowy plan kont (cena poza
pakietem od 550 zł netto)

- roczne sprawozdanie finansowe
(cena poza pakietem od 650 zł
netto)

Nasze gwarancje

￼

￼

5 z 12

1 1 pracownik
50
2 do 5 pracowników
200
3 6 - 10 pracowników
350
650
4 11 - 20 pracowników
Powyżej 20 pracowników do
5
indywidualnego uzgodnienia
* podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

Kim
jesteśmy?

Jesteśmy butikowym biurem rachunkowym.
Nasz zespół ma doświadczenie w księgowości,
finansach, marketingu i sprzedaży. Naszym
klientom zapewniamy wszechstronną pomoc
oraz gwarancję świętego
spokoju, włączając:
Certyfikat księgowy Ministerstwa
Finansów
Ubezpieczenie OC w PZU
Współpracę z doradcą podatkowym
Dostęp do aktualnego ustawodawstwa,
orzecznictwa i interpretacji skarbowych
Członkostwo w Stowarzyszeniu
Księgowych w Polsce, jedynym
zrzeszonym w międzynarodowej
federacji księgowych IFAC
Aktualną wiedzę - regularnie
podnosimy kwalifikacje, uczestnicząc w
szkoleniach i panelach branżowych
Dostępność - jesteśmy na wyciągnięcie
ręki - w każdej chwili można umówić z
nami spotkanie lub przedyskutować
problem przez telefon

Najważniejsi są ludzie

JOLANTA BRZYWCZY
Nasza mentorka i główna księgowa,
zarejestrowana w Polskim Instytucie
Kontroli Wewnętrznej, Centrum Informacji
Księgowej oraz SKwP.
Uprawnienia księgowej zdobyła jeszcze w
czasach, kiedy wymagane było zdanie
egzaminu w Ministerstwie Finansów. Jej
doświadczenie to 16 lat pracy w Urzędzie
m. st. Warszawy, gdzie jako zastępca
skarbnika miasta współpracowała z
sześcioma kolejnymi prezydentami stolicy i
dwoma komisarzami. Później była
dyrektorem finansowym w Teatrze Wielkim i
Centrum Nauki Kopernik, gdzie pracowała
przez 10 lat, od samego zalążka idei
utworzenia najnowocześniejszego muzeum
w Europie.
Jola wie, że błędy w księgowości są
kosztowne, więc jeśli mówi, że czegoś nie
wie, to dlatego, że woli sprawdzić dwa razy
niż wprowadzić kogoś w błąd. Okaż
cierpliwość, udziel niezbędnych informacji,
to dla twojego dobra.

W SKŁAD WSZYSTKICH PAKIETÓW WCHODZĄ:
PAKIET

CENA POZA
PAKIETEM

1. Obsługa przez wykwalifikowanego księgowego
2. Prowadzenie ksiąg

✓

250 zł/h

✓

—-

3. Prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT
4. Prowadzenie ewidencji zakupów VAT

✓

—-

✓

—-

5. Prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanych
Sporządzanie i wysyłanie deklaracji VAT-7, VAT-7K,
6.
VAT-27, VAT-UE, JPK-VAT przez księgowego

✓

—-

✓

—-

✓

150 zł/sztuka

8. Reprezentowanie przed ZUS i urzędem skarbowym
Pełna odpowiedzialność za świadczone usługi
9.
(ubezpieczenie OC)

✓

250 zł/h

✓

✓

10. Dostęp do oprogramowania Fakturownia Standard
11. Dostęp do oprogramowania Taxomatic MAX

✓

19 zł/mies.

✓

99 zł/mies.

12. Dostęp do oprogramowania Kadry i Płace w wFirma
Dostęp do opinii i artykułów LEX z zakresu księgowości i
13.
kadr (drukowanych na życzenie)

✓

98 zł/mies.

USŁUGA

7.

Sporządzanie i składanie rocznych zeznań podatkowych
dla osób rozliczających się indywidualnie

✓

318 zł/mies.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości
niematerialnych i prawnych

✓

15. Prowadzenie ewidencji wyposażenia
16. Przygotowanie i złożenie deklaracji ZUS (elektronicznie)

✓

—-

✓

100 zł/sztuka

17. Pomoc w założeniu działalności gospodarczej
18. Pomoc w założeniu spółki z o.o.

✓

150 zł

✓

300 zł

19. Sporządzenie zestawienia zapisów z KPiR narastająco
* podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

✓

50 zł

14.

Obsługa online - nasze integracje

—-

USŁUGI DODATKOWE
USŁUGA

1.

CENA

Wystawienie noty korygującej za przedsiębiorcę przez
księgowego

5 zł/sztuka

Sporządzenie korekty deklaracji w związku ze spóźnionym
2. dostarczeniem dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów
niekompletnych, bądź nieprawidłowo sporządzonych

100 zł/sztuka

3.

Obsługa płacowa osoby świadczącej w danym miesiącu
Przedsiębiorcy pracę (ponad limit wskazany w planie kadrowym)

50 zł/miesiąc

4.

Obsługa płacowa nieozusowanej umowy cywilnoprawną (ponad
limit w planie kadrowym)

15 zł/rachunek

5.

Obsługa płacowa ozusowanej umowy cywilnoprawnej (ponad
limit w planie kadrowym)

30 zł/rachunek

6.

Sporządzenie umowy cywilnoprawnej (ponad limit w planie
kadrowym)

30 zł/sztuka

7.

Sporządzenie załącznika do umowy o dzieło o przekazaniu praw
autorskich (nie wchodzi w pakiet kadrowy)

50 zł/sztuka

8. Reprezentowanie przed ZUS i urzędem skarbowym
Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na
9.
podatek dochodowy PIT-4R
10.

Sporządzenie deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku
dochodowym PIT-8AR

11. Sporządzenie delegacji krajowej
12. Sporządzenie delegacji zagranicznej
13.

Sporządzenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu
do ZUS bądź urzędu skarbowego

14. Sporządzenie sprawozdania dla celów GUS
15. Sporządzenie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska
16.

Sporządzenie formularza CEIDG-1 w celu aktualizacji wpisu
Przedsiębiorcy
* podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

Jesteśmy zrzeszeni

150 zł/h
100 zł/sztuka
100 zł/sztuka
25 zł/sztuka
35 zł/sztuka
35 zł/sztuka
100 zł/sztuka
150 zł/sztuka
50 zł/sztuka

USŁUGI DODATKOWE C.D.
USŁUGA

17.

CENA

Sporządzenie rocznego zeznania podatkowego PIT-38 lub PIT-28
(poza pakietem)

100 zł/sztuka

18. Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA z winy przedsiębiorcy
19. Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej PFRON

30 zł/sztuka

20. Miesięczna deklaracja PFRON
21. Sporządzenie aktualizacji VAT-R

30 zł/sztuka

22. Sporządzenie zaświadczenia o dochodach
23. Sporządzenie zestawienia amortyzacji za dowolne miesiące

50 zł/sztuka

24. Sporządzenie umowy o pracę
25. Sporządzenie wypowiedzenia umowy o pracę

150 zł/sztuka

26.

Udzielanie odpowiedzi na sprawy komornicze lub sądowe
pracowników

50 zł/sztuka
50 zł/sztuka
50 zł/sztuka
50 zł/sztuka
100 zł/sztuka

27. Odwołanie od decyzji ZUS
28. Segregacja dokumentów (12 miesięcy)

100 zł/sztuka

29. Zgłoszenie do systemu MOSS
30. Złożenie deklaracji MOSS

150 zł/sztuka

31.

Rozliczenie dotacji dla osób bezrobotnych zakładających własną
działalność

250 zł/rok
200 zł/sztuka
150 zł/sztuka

32. Zgłoszenie pracownika do ZUS lub ZUS RUD
33. Zgłoszenie do ZUS lub ZUS RUD za pomocą poczty polskiej

25 zł/sztuka

34. Sporządzenie świadectwa pracy
35. Sporządzenie regulaminu pracy

50 zł/sztuka

36. Pozostałe usługi wg wyceny indywidualnej
* podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

Stale uzupełniamy wiedzę

37 zł/sztuka
150 zł/sztuka

KONSULTACJE INDYWIDUALNE
RODZAJ KONSULTACJI

1.

CENA

Spotkanie z główną księgową (powyżej 2 bezpłatnych godzin w
miesiącu przysługujących w pakiecie)

250 zł/h

2. Spotkanie z doradcą podatkowym
Spotkanie z doradcą biznesowym (powyżej 2 bezpłatnych
3.
godzin w miesiącu przysługujących w pakiecie)

250 zł/h

4. Spotkanie z doradcą ds sprzedaży
5. Spotkanie z doradcą ds social mediów

250 zł/h

250 zł/h
100 zł/h

* podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

OPŁATY DODATKOWE
TYTUŁ OPŁATY

CENA

1.

Opłata za dostarczenie dokumentów między 9 a 10 dniem
miesiąca

25 zł

2.

Opłata za dostarczenie dokumentów między 11 a 19 dniem
miesiąca

75 zł

3.

Opłata za dostarczenie dokumentów między 20 a 23 dniem
miesiąca

od 150 zł

4. Opłata za monit elektroniczny
5. Opłata za listowne wezwanie do zapłaty
6. Opłata za monit telefoniczny - SMS
7. Opłata za monit telefoniczny - rozmowa
8. Odsetki

5 zł
30 zł
5 zł
25 zł
zgodnie z umową

* podane ceny nie uwzględniają 23% VAT

Nasz adres
8 DZIEŃ SP. Z O.O.
ul. Bednarska 7 lok. 10
00-310 Warszawa
tel. 662 992 433

email: info@8dzien.pl

www.8dzien.pl
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