Cennik usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych ING Księgowość
ING Usługi dla Biznesu S.A.
Cennik obowiązuje od 1 marca 2020 roku (podane ceny nie zawierają podatku VAT)

Abonamenty
Pakiet
podstawowy

Indywidualna
oferta cenowa

poprzednia nazwa:
Pakiet rozszerzony

USŁUGI STANDARDOWE
Obsługa finansowo-księgowa
Podstawowa opłata miesięczna za obsługę ksiąg rachunkowych (abonament)

550 zł

od 1 000 zł

działalność usługowa

√

√

działalność handlowa

√

√

działalność produkcyjna i budowlana

-

√

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

√

√

działalność gospodarcza osoby fizycznej

√

√

spółka cywilna oraz spółki osobowe prawa handlowego

√

√

spółka akcyjna lub podmiot podlegający badaniu

-

√

miesięcznie

20 szt.

Ewidencja dokumentu księgowego w PLN w postaci elektronicznego eksportu danych ponad limit

za sztukę

7 zł

Ewidencja dokumentu księgowego w PLN w postaci obrazu (skan, zdjęcie) ponad limit

za sztukę

10 zł

Liczba dokumentów księgowych rozliczanych w cenie abonamentu (limit)

ustalane indywidualnie

Zakres usług w ramach pakietu:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w standardzie ING Księgowość

√

√

Prowadzenie ewidencji podatkowej (CIT/PIT, VAT)

√

√

Wyznaczanie wyniku finansowego i obsługa miesiąca wg standardu ING Księgowość

√

√

Sporządzenie deklaracji podatkowych oraz JPK VAT i wysyłka drogą elektroniczną

√

√

Ewidencja wyciągów bankowych ING Banku Śląskiego bez dodatkowych opłat

√

√

Obsługa księgowości oraz komunikacja w języku polskim

√

√

Doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej działalności Klienta

√

√

Wsparcie w przypadku kontroli KAS oraz ZUS

√

√

Przekazywanie danych z ksiąg rachunkowych w standardzie JPK (e-kontrola)

√

√

Aktualizacja danych i zgłoszeń do KAS oraz ZUS

√

√

Wsparcie w procesie wnioskowania oraz przy obsłudze monitoringu kredytu w ING Banku Śląskim

√

√

Zakres funkcjonalności systemowych w ramach pakietu:
Bezpośrednie logowanie z systemu ING Business

√

√

Funkcjonalność kalendarza płatności (preliminarza) online

√

√

Możliwość sprawdzenia czy kontrahent znajduje się na białej liście podatników VAT

√

√

Bieżąca prezentacja zobowiązań z tyt. podatku VAT w trakcie miesiąca

√

√

Integracja przelewów z ING Business (inicjowanie przelewu z poziomu zobowiązania)

√

√

Możliwość tworzenia indywidualnych ról dostępowych do Portalu

√

√

Archiwum elektronicznej dokumentacji księgowej w ING KsięgowośćOnLine

√

√

Moduły online: Fakturowanie, Kasa, Delegacje

√

√

Zestaw cyklicznych raportów zarządczych online

√

√

ING Księgowość Mobile oraz ING Asystent

√

√

Dopłaty do ceny dokumentu:
Rozliczanie dokumentów zagranicznych oraz walutowych (nie dotyczy wyciągów bankowych)

za sztukę

5 zł
ustalane indywidualnie

Rozliczanie dokumentów wg miejsc powstawania koszów (MPK)

za pozycję

2 zł

Ewidencja wyciągów bankowych obcych oraz raportów kasowych obcych

za pozycję

1,5 zł

Ewidencja rozrachunków z zewnętrznych list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych

za osobę

10 zł

10 zł

Księgowanie dokumentu przekazanego po terminie z przyczyny leżącej po stronie Klienta

za sztukę

10 zł

10 zł

Skorygowanie zapisu księgowego z przyczyny leżącej po stronie Klienta

za sztukę

10 zł

10 zł

Dopłaty do miesięcznej ceny obsługi:
Ewidencja delegacji zawierających powyżej pięciu załączonych dokumentów

za godzinę

150 zł

150 zł

Wyjaśnianie niezgodności sprzed okresu objętego obsługą

za godzinę

150 zł

150 zł

Wyjaśnianie niezgodności stanów magazynowo-sprzedażowych na koniec miesiąca

za godzinę

150 zł

150 zł

Sporządzenie korekty zobowiązań publiczno-prawnych z przyczyny leżącej po stronie Klienta
Dopłata za rozliczanie księgowe dotacji, dofinansowań oraz innych środków pomocowych

za godzinę
za godzinę

150 zł
150 zł

150 zł

Obsługa spółki komandytowej oraz innych spółek osobowych,
których działanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych bądź Kodeks Cywilny:
do 20 dokumentów miesięcznie
powyżej 20 dokumentów miesięcznie
Rozliczanie podatku VAT Klienta metodą kasową

miesięcznie

Sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej dla jednostek spełniających kryteria mikro za sztukę
Sprawozdanie finansowe w wersji pełnej dla jednostek innych niż mikro
(dla jednostki mikro tylko na podstawie odrębnej dyspozycji Klienta) za sztukę
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100 zł
200 zł
100 zł
245 zł
średniomiesięczna wartość faktur za
obsługę roku podlegającego
zamknięciu, bez rabatów/opustów,
jednak nie mniej niż 490 zł

ustalane indywidualnie

Cennik usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych ING Księgowość
ING Usługi dla Biznesu S.A.
Cennik obowiązuje od 1 marca 2020 roku (podane ceny nie zawierają podatku VAT)

Wspólne
dla wszystkich pakietów
Obsługa kadrowo-płacowa
Miesięczne rozliczanie:
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
w podstawowym lub zadaniowym systemie czasu pracy i z miesięcznym okresem rozliczeniowym czasu pracy

zatrudnionych na podstawie umowy cywilno-prawnej
lub równorzędnie innych osób nie będących pracownikami (wyłącznie w zakresie deklaracji ZUS)

wspólnika spółki cywilnej lub spółki osobowej albo kapitałowej prawa handlowego
w zakresie indywidualnych deklaracji ZUS

za umowę

40 zł

za umowę

20 zł

za osobę

50 zł

Zakres usług w ramach rozliczenia miesięcznego:
Prowadzenie obsługi kadrowo-płacowej w standardzie ING Księgowość

√

Obsługa oraz komunikacja w języku polskim

√

Wyliczenie wynagrodzeń i zobowiązań publiczno-prawnych

√

Obsługa w zakresie zgłaszania oraz raportowania do ZUS (deklaracje)

√

Wysyłka rocznych deklaracji podatkowych drogą elektroniczną

√

Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych za płatnika

√

Rozliczanie podatku dochodowego od świadczeń ZFŚS

√

Sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych

√

Sporządzanie zmian i rozwiązań umów o pracę

√

Sporządzanie innych dokumentów włączanych do akt osobowych

√

Doradztwo w bieżących kwestiach kadrowo-płacowych

√

Prowadzenie ewidencji pracowników oraz umów cywilno-prawnych

√

Elektroniczna miesięczna ewidencja czasu pracy i karta wynagrodzeń

√

Wsparcie w zakresie prowadzenia akt osobowych przez Klienta

√

Wsparcie w przypadku kontroli KAS, PIP oraz ZUS

√

Zakres funkcjonalności systemowych w ramach pakietu:
Elektroniczne repozytorium dokumentacji kadrowo-płacowej

√

Aplikacyjna kontrola ważności badań lekarskich i szkoleń BHP

√

Aplikacyjne wsparcie w zakresie zatrudniania pracowników

√

Aplikacyjne wsparcie w zakresie ewidencjonowania czasu pracy oraz premii i nagród

√

ING Księgowość Mobile oraz ING Asystent

√

Dopłata do ceny miesięcznego rozliczenia umów o pracę i umów cywilno-prawnych:
System czasu pracy inny niż podstawowy bądź zadaniowy lub mieszane systemy czasu pracy

za umowę

Okresy rozliczeniowe inne niż miesiąc lub mieszane okresy rozliczeniowe czasu pracy

za umowę

5 zł
5 zł

Rozliczanie umów z wynagrodzeniem w kwocie netto

za umowę

50 zł

Rozliczanie umów z wynagrodzeniem w walucie innej niż PLN

za umowę

50 zł

Rozliczanie umów zawierających klauzulę przeniesienia praw autorskich

za umowę

20 zł

Obsługa oddelegowania za granicę

za umowę

50 zł

Rozliczanie pracowników młodocianych

za umowę

10 zł

Dopłaty do miesięcznej ceny obsługi:
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych osób fizycznych
Sporządzanie deklaracji PFRON

za osobę

15 zł

miesięcznie

100 zł

Wyjaśnianie niezgodności sprzed okresu objętego obsługą

za godzinę

150 zł

Sporządzenie korekty zobowiązań publiczno-prawnych z przyczyny leżącej po stronie Klienta

za godzinę

150 zł

Miesięczne rozliczenie osoby w przypadku przekazania dokumentu lub dyspozycji po terminie z przyczyny
za umowę
leżącej po stronie Klienta
Korekta miesięcznego rozliczenia osoby z przyczyny leżącej po stronie Klienta
Opłata stała za prowadzenie spraw kadrowo-płacowych w przypadku braku abonamentu księgowego
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10 zł

za umowę

20 zł

miesięcznie

290 zł

Cennik usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych ING Księgowość
ING Usługi dla Biznesu S.A.
Cennik obowiązuje od 1 marca 2020 roku (podane ceny nie zawierają podatku VAT)

Wspólne
dla wszystkich pakietów

USŁUGI DODATKOWE

(realizowane na podstawie dyspozycji Klienta)
Obsługa finansowo-księgowa
Opracowanie polityki rachunkowości opartej o indywidualne oczekiwania Klienta

za sztukę

od 1000 zł

Opracowanie regulacji wewnętrznych z obszaru finansowo-księgowego

za sztukę

od 500 zł

Zmiany i aktualizacje polityki rachunkowości oraz regulacji wewnętrznych z obszaru finansowo-księgowego

za sztukę

od 200 zł

Wsparcie w sporządzeniu raportu kasowego

za pozycję

3 zł

Konsultacje księgowe dotyczące przyszłych (planowanych) zdarzeń gospodarczych po stronie Klienta

za godzinę

150 zł

Wsparcie księgowe przy przekształceniach, połączeniach i przejęciach firm

za godzinę

Opłata za przyspieszone zamknięcie roku

za sztukę

150 zł
od 500 zł

Obsługa badania sprawozdania finansowego (współpraca z biegłym rewidentem)

za godzinę

150 zł

Obsługa badania sprawozdania finansowego (współpraca z partnerem ING Księgowość)

za godzinę

75 zł

Przekazywanie danych sprzedażowo-magazynowych w standardzie JPK (e-kontrola)
Wsparcie w procesie wnioskowania oraz przy obsłudze monitoringu kredytu w innym banku

za sztukę

50 zł

za godzinę

150 zł

miesięcznie
za sztukę

50 zł
100 zł

Rozliczanie podatkowe wspólnika spółki osobowej będącego osobą fizyczną i rezydentem Polski
(na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych spółki):
zaliczka miesięczna
rozliczenie roczne

Obsługa kadrowo-płacowa
Opracowanie regulacji wewnętrznych z obszaru kadrowo-płacowego

za sztukę

od 500 zł

Zmiany i aktualizacje regulacji wewnętrznych z obszaru kadrowo-płacowego

za sztukę

od 200 zł

Wsparcie w zakresie tworzenia harmonogramów czasu pracy
Rozliczenie dofinansowań i refundacji SODiR
Dopłata za sporządzanie wielu równoległych list płac

za godzinę
za osobę

150 zł
50 zł

miesięcznie

od 100 zł

Wsparcie przy występowaniu o interpretacje indywidulane (KAS, PIP, PIS, ZUS)

za sztukę

Wsparcie przy odwołaniu się od decyzji organów kontroli państwowej

za sztukę

od 200 zł
od 100 zł

Pozyskanie na rzecz Klienta zewnętrznej opinii prawno-podatkowej

za sztukę

od 250 zł

Przygotowanie korespondencji w sprawach komorniczych, egzekucyjnych i innych urzędowych

za sztukę

Wspólne dla obu obszarów

Stworzenie indywidualnych ról dostępowych do Portalu
Obsługa podmiotów w upadłości lub likwidacji
Obsługa spraw Klienta w języku angielskim
Opłata wdrożeniowo-konsultacyjna (indywidualne role dostępowe, elektroniczny eksport danych)

za godzinę

20 zł
150 zł

jednorazowo

od 500 zł

miesięcznie

od 490 zł

jednorazowo

od 490 zł

Cena roboczogodziny dla innych usług zlecanych przez Klienta za godzinę

150 zł

INNE USŁUGI WŁASNE (realizowane na podstawie dyspozycji Klienta)
Opłata za licencję Subiekt GT (InsERT) na 3 stanowiska wraz z aktualizacjami w pierwszym roku

za sztukę

500 zł

rocznie

250 zł

Opłata za licencję Sfera dla Subiekt GT (InsERT) na 1 stanowisko

za sztukę

300 zł

Wysyłka potwierdzeń sald w imieniu Klienta

za sztukę

15 zł

Wysyłka deklaracji podatkowych w postaci papierowej za podatnika

za sztukę

15 zł

Wysyłka innych dokumentów w postaci papierowej z przyczyny leżącej po stronie Klienta

za sztukę

od 50 zł

Opłata za aktualizacje Subiekt GT (InsERT) w kolejnych latach

USŁUGI PARTNERSKIE

(wyceniane i świadczone przez partnera ING Księgowość)
Badanie sprawozdania finansowego
Audyt przejętych ksiąg rachunkowych Klienta

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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ustalane indywidualnie

Cennik usług finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych ING Księgowość
ING Usługi dla Biznesu S.A.
Cennik obowiązuje od 1 marca 2020 roku (podane ceny nie zawierają podatku VAT)

dla umów podpisanych przed 1 października 2019 w zakresie wybranego
przez Klienta Pakietu standardowego, wycofanego ze sprzedaży

Pakiet
standardowy
Obsługa finansowo-księgowa
Podstawowa opłata miesięczna za obsługę ksiąg rachunkowych (abonament)

450 zł

działalność usługowa

√

działalność handlowa

√

działalność produkcyjna i budowlana

-

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

√

działalność gospodarcza osoby fizycznej

√

spółka cywilna oraz spółki osobowe prawa handlowego

√

spółka akcyjna lub podmiot podlegający badaniu

miesięcznie

20 szt.

Ewidencja dokumentu księgowego w PLN w postaci elektronicznego eksportu danych ponad limit

za sztukę

7 zł

Ewidencja dokumentu księgowego w PLN w postaci obrazu (skan, zdjęcie) ponad limit

za sztukę

10 zł

Liczba dokumentów księgowych rozliczanych w cenie abonamentu (limit)

Zakres usług w ramach pakietu:
Prowadzenie ksiąg rachunkowych w standardzie ING Księgowość

√

Prowadzenie ewidencji podatkowej (CIT/PIT, VAT)

√

Wyznaczanie wyniku finansowego i obsługa miesiąca wg standardu ING Księgowość

√

Sporządzenie deklaracji podatkowych oraz JPK VAT i wysyłka drogą elektroniczną

√

Ewidencja wyciągów bankowych ING Banku Śląskiego bez dodatkowych opłat

√

Obsługa księgowości oraz komunikacja w języku polskim

√

Doradztwo księgowe w zakresie prowadzonej działalności Klienta

√

Wsparcie w przypadku kontroli KAS oraz ZUS

√

Przekazywanie danych z ksiąg rachunkowych w standardzie JPK (e-kontrola)

√

Aktualizacja danych i zgłoszeń do KAS oraz ZUS

√

Wsparcie w procesie wnioskowania oraz przy obsłudze monitoringu kredytu w ING Banku Śląskim

√

Zakres funkcjonalności systemowych w ramach pakietu:
Bezpośrednie logowanie z systemu ING Business

√

Funkcjonalność kalendarza płatności (preliminarza) online

-

Bieżąca prezentacja zobowiązań z tyt. podatku VAT w trakcie miesiąca

-

Integracja przelewów z ING Business (inicjowanie przelewu z poziomu zobowiązania)

-

Możliwość tworzenia indywidualnych ról dostępowych do Portalu

-

Archiwum elektronicznej dokumentacji księgowej w ING KsięgowośćOnLine

√

Moduły online: Fakturowanie, Kasa, Delegacje

√

Zestaw cyklicznych raportów zarządczych online

√

ING Księgowość Mobile oraz ING Asystent

√

Dopłaty do ceny dokumentu:
Rozliczanie dokumentów zagranicznych oraz walutowych (nie dotyczy wyciągów bankowych)

za sztukę

5 zł

Rozliczanie dokumentów wg miejsc powstawania koszów (MPK)

za pozycję

2 zł

Ewidencja wyciągów bankowych obcych oraz raportów kasowych obcych

za pozycję

1,5 zł

Ewidencja rozrachunków z zewnętrznych list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych

za osobę

10 zł

Księgowanie dokumentu przekazanego po terminie z przyczyny leżącej po stronie Klienta

za sztukę

10 zł

Skorygowanie zapisu księgowego z przyczyny leżącej po stronie Klienta

za sztukę

10 zł

Dopłaty do miesięcznej ceny obsługi:
Ewidencja delegacji zawierających powyżej pięciu załączonych dokumentów

za godzinę

150 zł

Wyjaśnianie niezgodności sprzed okresu objętego obsługą

za godzinę

150 zł

Wyjaśnianie niezgodności stanów magazynowo-sprzedażowych na koniec miesiąca

za godzinę

150 zł

Sporządzenie korekty zobowiązań publiczno-prawnych z przyczyny leżącej po stronie Klienta
Dopłata za rozliczanie księgowe dotacji, dofinansowań oraz innych środków pomocowych

za godzinę
za godzinę

150 zł
150 zł

Obsługa spółki komandytowej oraz innych spółek osobowych,
których działanie reguluje Kodeks Spółek Handlowych bądź Kodeks Cywilny:
do 20 dokumentów miesięcznie
powyżej 20 dokumentów miesięcznie
Rozliczanie podatku VAT Klienta metodą kasową

miesięcznie

Sprawozdanie finansowe w wersji uproszczonej dla jednostek spełniających kryteria mikro za sztukę
Sprawozdanie finansowe w wersji pełnej dla jednostek innych niż mikro
(dla jednostki mikro tylko na podstawie odrębnej dyspozycji Klienta) za sztukę
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100 zł
200 zł
100 zł
245 zł
średniomiesięczna wartość faktur
za obsługę roku podlegającego
zamknięciu, bez rabatów/opustów,
jednak nie mniej niż 490 zł

