Cennik usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych ING Księgowość
ING Usługi dla Biznesu S.A., cennik obowiązuje od 1 lipca 2017r.
podane ceny są cenami netto; do kosztu usługi zostanie doliczony podatek VAT

Abonamenty
Kwota abonamentu (deklarowana minimalna opłata miesięczna)

490 zł

990 zł

1.490 zł

USŁUGI STANDARDOWE
Pakiet
490

Pakiet
990

Ewidencja dokumentu księgowego w postaci elektronicznego eksportu danych za sztukę
Ewidencja dokumentu księgowego w postaci obrazu (skan, zdjęcie) za sztukę

7 zł
10 zł

6,5 zł
9,5 zł

cena ustalana indywidualnie

w tym:
Obsługa miesięcznego (kwaratalnego) rozliczenia księgowego oraz podatkowego miesięcznie
Obsługa zamknięcia rocznego oraz sporządzenie sprawozdania finansowego rocznie

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

cena ustalana indywidualnie

Opracowanie polityki rachunkowości opartej o standard ING Księgowość za sztukę
Ewidencja wyciągów bankowych ING Banku Śląskiego za pozycję

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

0 zł
0 zł

Dopłata do ceny dokumentu księgowego:
Rozliczanie podatku VAT Klienta metodą kasową za sztukę
Rozliczanie transakcji zagranicznych oraz walutowych za sztukę
Ewidencja wyciągów bankowych obcych oraz raportów kasowych obcych za pozycję

5 zł
5 zł
1,5 zł

5 zł
5 zł
1,5 zł

Standardowa obsługa finansowo-księgowa

Pakiet indywidualna
oferta cenowa

cena ustalana indywidualnie

Wspólne dla wszystkich Pakietów
Wyjaśnianie niezgodności stanów magazynowych na koniec miesiąca za godzinę

150 zł

Opłaty dodatkowe:
Księgowanie dokumentu przekazanego po terminie z przyczyny leżącej po stronie Klienta za sztukę
Skorygowanie zapisu księgowego z przyczyny leżącej po stronie Klienta za sztukę
Sporządzenie korekty zobowiązań publiczno-prawnych z przyczyny leżącej po stronie Klienta za godzinę

10 zł
10 zł
150 zł

Standardowa obsługa kadrowo-płacowa
Miesięczne rozliczanie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę za umowę
Miesięczne rozliczanie osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej za umowę
(równorzędnie innych osób nie będących pracownikami, wyłącznie w zakresie deklaracji ZUS)

Pakiet
490

Pakiet
990

35 zł
19 zł

33 zł
18 zł

Pakiet indywidualna
oferta cenowa
cena ustalana indywidualnie

Wspólne dla wszystkich Pakietów
Sporządzanie deklaracji PFRON miesięcznie
Opłaty dodatkowe:
Miesięczne rozliczenie osoby w przypadku przekazania dokumentu lub dyspozycji
po terminie z przyczyny leżącej po stronie Klienta za umowę
Korektę miesięcznego rozliczenia osoby z przyczyny leżącej po stronie Klienta za umowę
Sporządzenie korekty zobowiązań publiczno-prawnych z przyczyny leżącej po stronie Klienta za godzinę

100 zł

10 zł
20 zł
150 zł

Kwota abonamentu do wykorzystania na dowolne usługi standardowe oraz dodatkowe wg stawek zamieszczonych w Cenniku,
z wyjątkiem opłat naliczanych z przyczyn leżących po stronie Klienta
W cenie standardowej obsługi finansowo-księgowej oraz standardowej obsługi kadrowo-płacowej są również zawarte
następujące usługi, funkcje Portalu ING KsięgowośćOnLine oraz aplikacje:

W zakresie obsługi finansowo-księgowej W zakresie obsługi kadrowo-płacowej
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w standardzie ING Księgowość
Prowadzenie rozrachunków i wyznaczanie wyniku finansowego
Prowadzenie ewidencji podatkowej (CIT/PIT, VAT)
Sporządzenie deklaracji podatkowych i wysyłka drogą elektroniczną do US
Doradztwo ksiegowe w zakresie prowadzonej działalności Klienta
Wsparcie w przypadku kontroli podatkowej, skarbowej oraz ZUS
Przekazywanie danych z ksiąg rachunkowych w standardzie JPK (e-kontrola skarbowa)
Aktualizacja danych i zgłoszeń do urzędów skarbowych
Raportowanie do GUS (F01)
Archiwum elektronicznej dokumentacji księgowej w ING KsięgowośćOnLine
Moduł fakturowania, kasy oraz rozliczania delegacji online
Moduł płatności online oraz bezpośrednie logowanie z systemu ING Business
Wsparcie w procesie wnioskowania oraz obsłudze monitoringu finansowania w Grupie ING Banku
Zestaw cyklicznych raportów zarządczych online

Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej w standardzie ING Księgowość
Wyliczenie wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych
Obsługa w zakresie zgłaszania oraz raportowania do ZUS (deklaracje)
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych osób zatrudnionych
Wysyłka rocznych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną do US
Raportowanie do GUS (Z-06)
Rozliczanie podatku dochodowego od świadczeń ZFŚS
Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych
Sporządzanie zmian i wypowiedzeń umów o pracę
Sporządzanie innych dokumentów włączanych do akt osobowych
Doradztwo w kwestiach kadrowo-płacowych
Prowadzenie ewidencji pracowników oraz umów cywilno-prawnych
Kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
Elektroniczna wersja rocznej karty czasu pracy i karty wynagrodzeń
Nadzór nad prawidłowością prowadzenia akt osobowych przez Klienta
Aplikacje (niezależnie od obszaru): Wsparcie w przypadku kontroli podatkowej, PIP, ZUS
ING Księgowość Mobile Elektroniczne repozytorium dokumentacji kadrowo-płacowej
ING Asystent

Biuro może zaproponować Klientowi Indywidualną Ofertę Cenową, jeżeli miesięczny koszt usługi w ramach Pakietu 490 lub Pakietu 990 przekroczy 1.490 zł netto miesięcznie
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Cennik usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych ING Księgowość
ING Usługi dla Biznesu S.A., cennik obowiązuje od 1 lipca 2017r.
podane ceny są cenami netto; do kosztu usługi zostanie doliczony podatek VAT

USŁUGI DODATKOWE (realizowane na podstawie dyspozycji Klienta)

Wspólne dla wszystkich Pakietów
Dodatkowa obsługa finansowo-księgowa
Opracowanie polityki rachunkowości opartej o indywidualne oczekiwania Klienta
Opracowanie regulacji wewnętrznych z obszaru finansowo-księgowego
Zmiany i aktualizacje polityki rachunkowości oraz regulacji wewnętrznych z obszaru finansowo-księgowego

za sztukę
za sztukę

Wsparcie przy występowaniu o indywidulane interpretacje podatkowe
Wsparcie przy odwołaniu się od decyzji organów kontroli państwowej

za sztukę
za sztukę

Wsparcie w sporządzeniu raportu kasowego
Przygotowanie korespondencji w sprawach komorniczych, egzekucyjnych i innych urzędowych
Rozliczenie delegacji pracowniczej - w imieniu Klienta
Miesięczna dopłata za prowadzenie ksiąg w oparciu o indywidualne standardy rachunkowości
Dopłata za rozliczenie ulgi za złe długi, pomocy de minimis oraz dofinansowania z urzędu pracy
Dopłata za rozliczanie księgowe dotacji, dofinansowań oraz innych środków pomocowych
Konsultacje księgowe dotyczące przyszłych (planowanych) zdarzeń gospodarczych po stronie Klienta
Wsparcie księgowe przy przekształceniach, połączeniach i przejęciach firm
Opłata za przyspieszone zamknięcie roku

za sztukę

za pozycję
za sztukę
za sztukę
miesięcznie
za godzinę
miesięcznie
za godzinę
za godzinę
za sztukę

od 1000 zł
od 500 zł
od 200 zł
od 200 zł
od 100 zł
3 zł
20 zł
od 30 zł
od 300 zł
150 zł
od 200 zł
150 zł
cena ustalana indywidualnie
od 500 zł

Obsługa badania sprawozdania finansowego (współpraca z biegłym rewidentem)

za godzinę

Obsługa badania sprawozdania finansowego (współpraca z partnerem ING Księgowość)

za godzinę

75 zł

za sztukę

50 zł

Przekazywanie danych sprzedażowo-magazynowych w postaci elektronicznej na potrzeby kontroli skarbowych
Wsparcie w procesie wnioskowania oraz obsłudze monitoringu kredytu w innym banku
Sporządzenie dodatkowych analiz i raportów na zlecenie klienta

za godzinę
za sztukę

150 zł

150 zł
cena ustalana indywidualnie

Dodatkowa obsługa kadrowo-płacowa
Opracowanie regulacji wewnętrznych z obszaru kadrowo-płacowego
Zmiany i aktualizacje regulacji wewnętrznych z obszaru kadrowo-płacowego

za sztukę
za sztukę

od 500 zł
od 200 zł

Wsparcie przy występowaniu o indywidulane interpretacje (PIP,PIS, ZUS)
Wsparcie przy odwołaniu się od decyzji organów kontroli państwowej
Przygotowanie korespondencji w sprawach komorniczych, egzekucyjnych i innych urzędowych

za sztukę

od 200 zł
od 100 zł
10 zł

za sztukę
za sztukę

Wsparcie w zakresie tworzenia harmonogramów czasu pracy
Rozliczenie dofinansowań i refundacji SODiR
Dopłata za sporządzanie wielu rówwnoległych list płac
Sporządzenie dodatkowych analiz i raportów na zlecenie klienta

za godzinę
za osobę
za sztukę
za sztukę

150 zł
50 zł
cena ustalana indywidualnie
cena ustalana indywidualnie

Cena roboczogodziny dla usług standardowych, dodatkowych oraz innych usług zlecanych przez Klienta

za godzinę

150 zł

za sztukę
rocznie
za sztukę
rocznie
za sztukę

345 zł
145 zł
295 zł
145 zł
295 zł

INNE USŁUGI WŁASNE (realizowane na podstawie dyspozycji Klienta)
Opłata za Subiekt GT (InsERT) wraz z aktualizacjami w pierwszym roku - 3 stanowiska
Opłata za aktualizacje Subiekt GT (InsERT) w kolejnych latach
Opłata za Gestor GT (InsERT) wraz z aktualizacjami w pierwszym roku - 3 stanowiska
Opłata za aktualizacje Gestor GT (InsERT) w kolejnych latach
Opłata Sfera dla Subiekt GT (InsERT) - 1 stanowisko
Dopłata z tytułu obsługi podmiotów w upadłości lub likwidacji
Wysyłka potwierdzeń sald w imieniu klienta
Wysyłka deklaracji podatkowych w postaci papierowej za podatnika
Wysyłka innych dokumentów w postaci papierowej z przyczyny leżącej po stronie Klienta

miesięcznie
za sztukę
za sztukę
za sztukę

50% kosztu miesięcznego
15 zł
15 zł
od 50 zł

USŁUGI PARTNERSKIE (wyceninane i świadczone przez partnera ING Księgowość)
Badanie sprawozdania finansowego przez partnera ING Księgowość
Zewnętrzny audyt przejętych ksiąg rachunkowych Klienta
Zewnętrzny konsulting i optymalizacja funkcjonujących lub planowanych rozwiązań księgowych Klienta
Sporządzanie dokumentacji podatkowej dot. transakcji z podmiotami powiązanymi (tzw. ceny transferowe)
Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP
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za sztukę
za sztukę
za sztukę
za sztukę
za sztukę

cena ustalana indywidualnie
cena ustalana indywidualnie
cena ustalana indywidualnie
cena ustalana indywidualnie
cena ustalana indywidualnie

Cennik usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych ING Księgowość
ING Usługi dla Biznesu S.A., cennik obowiązuje od 1 lipca 2017r.
podane ceny są cenami netto; do kosztu usługi zostanie doliczony podatek VAT
Dla umów podpisanych do dnia 5 listopada 2015r. obowiązuje poniższy blok w zakresie cen usług standardowych.

Abonamenty
Kwota abonamentu (deklarowana minimalna opłata miesięczna)

490 zł

990 zł

1 490 zł

2 990 zł

Pakiet
1.490

Pakiet
2.990

USŁUGI STANDARDOWE

Standardowa obsługa finansowo-księgowa

Pakiet
490

Pakiet
990

Ewidencja dokumentu księgowego w postaci elektronicznego eksportu danych za sztukę
Ewidencja dokumentu księgowego w postaci obrazu (skan, zdjęcie) za sztukę

7 zł
10 zł

6,5 zł
9,5 zł

6 zł
9 zł

5,5 zł
8,5 zł

w tym:
Obsługa miesięcznego (kwaratalnego) rozliczenia księgowego oraz podatkowego miesięcznie
Ewidencja wyciągów bankowych ING Banku Śląskiego za pozycję
Opracowanie polityki rachunkowości opartej o standard ING Księgowość za sztukę

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

0 zł
0 zł
0 zł

Dopłata do ceny dokumentu księgowego:
Rozliczanie podatku VAT Klienta metodą kasową za sztukę
Rozliczanie transakcji zagranicznych oraz walutowych za sztukę
Ewidencja wyciągów bankowych obcych oraz raportów kasowych obcych za pozycję

5 zł
5 zł
1,5 zł

5 zł
5 zł
1,5 zł

5 zł
5 zł
1,5 zł

5 zł
5 zł
1,5 zł

Wspólne dla wszystkich Pakietów
Wyjaśnianie niezgodności stanów magazynowych na koniec miesiąca za godzinę

150 zł

Opłaty dodatkowe:
Księgowanie dokumentu przekazanego po terminie z przyczyny leżącej po stronie Klienta za sztukę
Skorygowanie zapisu księgowego z przyczyny leżącej po stronie klienta za sztukę
Sporządzenie korekty zobowiązań publiczno-prawnych z przyczyny leżącej po stronie klienta za godzinę

10 zł
10 zł
150 zł

Standardowa obsługa kadrowo-płacowa
Miesięczne rozliczanie osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę za umowę
Miesięczne rozliczanie osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilno-prawnej za umowę
(równorzędnie innych osób nie będących pracownikami)

Pakiet
490
35 zł
19 zł

Pakiet
990

Pakiet
1.490

33 zł
18 zł

32 zł
17 zł

Wspólne dla wszystkich Pakietów
Sporządzanie deklaracji PFRON miesięcznie
Opłaty dodatkowe:
Miesięczne rozliczenie osoby w przypadku przekazania dokumentu lub dyspozycji
po terminie z przyczyny leżącej po stronie Klienta za umowę
Korektę miesięcznego rozliczenia osoby z przyczyny leżącej po stronie Klienta za umowę
Sporządzenie korekty zobowiązań publiczno-prawnych z przyczyny leżącej po stronie klienta za godzinę
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100 zł

10 zł
20 zł
150 zł

Pakiet
2.990
30 zł
16 zł

