
Basic Limited start – up

Jest to oferta kierowana do minimalistów. 

 Otwarcie spółki

 Rejestracja na Paye, rejestracja Vat

 Utworzenie oraz autoryzacja konta firmowego w HMRC

Cena: £120 

Smart Limited dla Kontraktorów

Jest to specjalna oferta skierowana do Kontraktorów (Personal Service Company).  Jedna cena, szeroki wachlarz 
usług.

 Otwarcie spółki Limited 

 Rejestracja na Paye, rejestracja VAT 

 założenie oraz autoryzowanie konta firmowego w HMRC

 miesięczny Payroll 

 Bookkeeping

 Financial Statement do Companies House

 Rozliczenie CT600 do HMRC

 Self Assessment Dyrektora spółki

 Wystawianie faktur oraz Credit control

 Confirmation Stetement do Companies House

 Nieograniczona liczba konsultacji

Cena: £84 miesięcznie

Smart Limited dla małych i średnich spółek

Jest to oferta do firm oczekujących współpracy systematycznej. Jedną z głównych zasad naszej firmy jest wsparcie 
Klienta w sprawach księgowych. Zapewniamy poufność, kierujemy się zasadami etyki zawodowej. Nie tylko 
znajdziemy najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy, ale i zajmiemy się kompleksowo rozliczeniami spółki!

Cena: ustalana indywidualnie na podstawie wywiadu, nie mniej niż £84 miesięcznie



Basic Self Employed start – up

Jest to usługa polegająca na rejestracji działalności oraz założeniu konta w HMRC. Dodatkowo oferujemy godzinną 
konsultację. 

Cena: £65

Smart Self Employed 

Jeśli Twoja działalność jest rozwinięta i potrzebujesz regularnego wsparcia, ta oferta jest właśnie dla Ciebie. 

 Rejestracja samozatrudnienia
 Bookkeeping
 Rozliczenie roczne Self Assessment
 Nieograniczona liczba konsultacji
 Rejestracja na Paye i payroll miesięczny dla pracowników

Cena: ustalana indywidualnie w zależności od ilości dokumentów, nie mniej niż £40 miesięcznie

Rozliczenie Self Assessment

Cena: uzależniona od ilości dokumentów, nie mniej niż £80

Rozliczenie Dormant Spółki Limited 

Cena: £250

*wszystkie ceny zawieraja VAT
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