
Cennik usług dodatkowych 

Biura Rachunkowego Best Concept 

 

KADRY I PŁACE  

Obsługa kadrowa umów o pracę   35 zł./pracownika 

Obsługa kadrowa umów cywilnoprawnych 25 zł./pracownika 

Rozliczanie i wysyłanie wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń r 
pracowników z PFRON 

50 zł./pracownika 

Zakładanie kartotek pracowniczych 10 zł./pracownika 

DOKUMENTY DODATKOWE  

Sporządzanie noty korygującej 6,5 zł/szt. 

Rozliczenie delegacji krajowej  15 zł 

Rozliczenie delegacji zagranicznej 30 zł   

Założenie profilu zaufanego ePUAP 50 zł 

Księgowanie raportów kasowych w pełnej księgowości  1 pozycja=1 dokument 

Księgowanie wyciągów bankowych w pełnej księgowości 1 pozycja=1 dokument 

Sporządzenie polityki rachunkowości Firmy oraz zakładowego  
dla małej firmy (prosty Plan Kont) 

500 zł 

Sporządzenie polityki rachunkowości Firmy oraz zakładowego  
dla średniej firmy (prosty Plan Kont) 

800 zł 

Sporządzenie polityki rachunkowości Firmy oraz zakładowego  
dla dużej firmy (wraz z rozbudowaniem kont analitycznych) 

cena do negocjacji 

DOKUMENTY EKONOMICZNO - FINANSOWE  

Sporządzenie wniosku kredytowego  
 

od 150zł 

Sporządzenie analizy ekonomicznej  
 

od 200zł 

Sporządzenie biznes planu  
 

od 300zł 

Porady ekonomiczno-finansowe  
 

od 50zł/h 

Doradztwo w zakresie prowadzenia firmy   100/ h 



ZMIANY W ZAKOŃCZONYM MIESIĄCU Z WINY KLIENTA  

Ponowne rozliczanie zamkniętego miesiąca z winy klienta tj. z powodu 
niedostarczenia kompletnej dokumentacji księgowej 

50 zł  

Księgowanie dodatkowych dokumentów po zakończeniu miesiąca  2 zł/dokument  

Wykonanie korekty deklaracji z winy klienta 
80 zł 

ZMIANY W DANYCH FIRMY ZGŁASZANE DO URZĘDÓW   

Przygotowywanie aktualizacji dokumentów do Urzędu Skarbowego (np. NIP-8) 15 zł 

Przygotowywanie aktualizacji do CEiDG 10 zł 

USŁUGI BIUROWE  

 Przygotowanie uchwały   150 zł 

Przygotowanie dokumentów o zmianę wpisu do KRS  350 zł 

OPŁATA ZA SPÓŹNIENIA W DOSTARCZANIU DOKUMENTÓW DO BIURA 
RACHUNKOWEGO   

Nieprzekazanie dokumentów w terminie do 10 dnia miesiąca   50 zł 

Nieprzekazanie dokumentów w terminie do 20 dnia miesiąca   100 zł 

OPŁATY ZA NIETERMINOWE OPŁACANIE FAKTUR ZA USŁUGI BIURA 
RACHUNKOWEGO  

Opłata za monit telefoniczny jeżeli wpłata nie nastąpi do 30 dni od terminu 
płatności 5 zł 

Opłata za monit e-mailowy jeżeli wpłata nie nastąpi do 30 dni od terminu 
płatności 10 zł 

Opłata za monit e-mailowy jeżeli wpłata nie nastąpi do 45 dni od terminu 
płatności 15 zł 

INFORMACJE DODATKOWE  

Aktualizacja cennika  01.09.2016 r. 
 

 

 


