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Cennik usług księgowych 
 

Opłata za usługi negocjowana jest indywidualnie z każdym Klientem, co pozwala na jej idealne 
dopasowanie. Dokładne określenie wynagrodzenia Zleceniobiorcy, następuje po spotkaniu z Klientem. 

Na cenę usługi bezpośredni wpływ ma rodzaj prowadzonej księgowości, branża, ilość dokumentów, 
dekretów i wpisów księgowych, wielowalutowość, liczba zatrudnionych pracowników oraz świadczone usługi 
dodatkowe. 

Stosujemy - jako jedno z niewielu biur rachunkowych  - podwójny system sprawdzania pracy 
ksi ęgowych, który daje najwy ższą gwarancj ę prawidłowego ksi ęgowania i rozliczania podatków  

Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Państwa pytania i wspólnie wybierzemy najkorzystniejszy 
wariant obsługi Państwa firmy. 

Nasze ceny s ą konkurencyjne, a obsługa kompleksowa. 

Uregulowanie płatno ści  z góry za okres 12 miesi ęcy - zni żka 30% !!!! 
 

PROFESJONALNIE  KOMPLEKSOWO  NIEDROGO 
 

Liczba zapisów/dekretów w miesiącu* KPiR Księga Handlowa 
1-10 dokumentów 150 zł/m-ąc 350 zł/m-ąc 

11-20 dokumentów 200 zł/m-ąc 500 zł/m-ąc 
21-50 dokumentów 250 zł/m-ąc 750 zł/m-ąc 
51-70 dokumentów 300 zł/m-ąc 
71-100 dokumentów 350 zł/m-ąc 

900 zł/m-ąc 

101-130 dokumentów 400 zł/m-ąc 
131-150 dokumentów 450 zł/m-ąc 

1050 zł/m-ąc 

151-170 dokumentów 500 zł/m-ąc 
171-200 dokumentów 550 zł/m-ąc 

1200 zł/m-ąc 

201-230 dokumentów 600 zł/m-ąc 
231-250 dokumentów 650 zł/m-ąc 

1350 zł/m-ąc 

251-270 dokumentów 700 zł/m-ąc 
271-300 dokumentów 750 zł/m-ąc 

1500 zł/m-ąc 

301-330 dokumentów 800 zł/m-ąc 
331-350 dokumentów 850 zł/m-ąc 

1650 zł/m-ąc 

351-370 dokumentów 900 zł/m-ąc 
371-400 dokumentów 950 zł/m-ąc 

1800 zł/m-ąc 

401-430 dokumentów 1000 zł/m-ąc 
431-450 dokumentów 1050 zł/m-ąc 

1950 zł/m-ąc 

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika od 40 zł 

Pomoc w założeniu firmy gratis 

Mail informujący o podatkach i składkach ZUS do zapłacenia gratis 
* Zapisem/dekretem księgowym jest każdy dokument, podlegający wpisowi do określonej ewidencji/księgi, np: faktura, rachunek, 
umowa o pracę, dobowy raport fiskalny, lista płac, pozycje wyciągu bankowego, rozliczenie różnic kursowych, a także dokumenty 

wewnętrzne służące do księgowania np.: kosztów przebiegu pojazdu lub amortyzacji środków trwałych, itp. 

 
Naszym Klientom zapewniamy kompleksową, rzetelną i fachową obsługę w sympatycznej 
atmosferze. 
 
Działamy zgodnie z mottem biura:   "Aby fiskus był syty, a podatnik cały" . 
 
Uwaga: Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz dodatkowych opłat urzędowych, 
skarbowych i notarialnych. Podane wartości należy traktować jako orientacyjne. Dokładne określenie wynagrodzenia 
Zleceniobiorcy następuje po spotkaniu z Klientem. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 Kodeksu Cywilnego i 
służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy. 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 
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Cennik usług dodatkowych 
 

Lp. Rodzaj usługi, kosztów Cena 
1 Rejestracja, aktualizacja do VAT, ZUS, US, KRS od 100 zł 
2 Rejestracja spółki prawa handlowego od 500 zł 

3 
Uregulowanie płatności  z góry za okres 12 miesięcy - zniżka 30% !!!! 
Dotyczy miesięcznej ceny podstawowej w wysokości minimum netto 500zł 

-30% ceny podstawowej 

4 Rozliczanie podmiotu zwolnionego z podatku VAT -20% ceny podstawowej 
5 Rozliczanie projektów (inwestycyjnych, unijnych i innych) +20% ceny podstawowej 
6 Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu, importu +20% ceny podstawowej 
7 Rozliczanie dokumentacji magazynowej +20% ceny podstawowej 
8 Rozliczanie VAT marża +20% ceny podstawowej 
9 Obsługa spółki akcyjnej, spółki notowanej na giełdzie, akcyza +20% ceny podstawowej 
10 Wygenerowanie i wysyłka obowiązkowego pliku JPK +20% ceny podstawowej 
11 Obsługa firmy w innym języku niż język polski +20% ceny podstawowej 
 Ustalanie różnic kursowych +20% ceny podstawowej 

12 
Usługa w trybie priorytetowym (wykonana na zlecenie Klienta w terminie 
krótszym niż określony w umowie) 

+50% ceny podstawowej 

13 Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracownika od 40 zł/osoba 
14 Prowadzenie akt/teczek osobowych pracownika od 20 zł/osoba 

15 Rozliczenia pracowników PIT-11, PIT-4, PIT-4R, PIT-8A, PIT-8AR, ZUS od 10 zł/osoba 

16 Rozliczenie roczne właściciela, pracownika od 100 zł/szt. 
17 Weryfikacja ksiąg podatkowych i innych dokumentów 100zł za każde 50 wpisów 
18 Korekta podatków, deklaracji, sprawozdań, ewidencji na zlecenie Zleceniodawcy 100zł/m-ąc korekty 
19 Sporządzenie raportów kasowych (10 pozycji na raporcie) od 100 zł/raport 
20 Sporządzenie deklaracji PFRON od 100 zł/osoba 
21 Sporządzenie deklaracji INTRASTAT od 100 zł/deklaracja 
22 Sporządzenie pisma, wyjaśnienia, sprawozdania do US, ZUS, GUS od 100 zł/h 
23 Występowanie o zaświadczenie A1 od 100 zł/h 
24 Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie zaświadczenia (US, ZUS i inne) 10 zł plus opłata pocztowa 
25 Przygotowanie wniosku o interpretację indywidualną do US od 100 zł/h 
26 Sporządzenie umowy cywilno-prawnej, przygotowanie projektu umowy od 100 zł/h 

27 
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego (Bilans, RZiS, Cash Flow, 
zestawienie zmian w kapitale, informacja dodatkowa,  

jednomiesięczne 
wynagrodzenie, nie mniej niż 

1000zł 

28 
Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku 
(likwidacja firmy, rozwiązanie umowy o prowadzenie ksiąg) 

połowa jednomiesięcznego 
wynagrodzenia, nie mniej niż 

500 zł 

29 
Sporządzenie Bilansu w trakcie roku podatkowego 
(nie dotyczy sprawozdania rocznego) 

połowa jednomiesięcznego 
wynagrodzenia, nie mniej niż 

500 zł 

30 
Delegacja krajowa/zagraniczna pracownika/właściciela (wyliczenie, przygotowanie 
i opracowanie dokumentacji) 

od 50 zł/szt. 

31 
Wystawienie rachunku, faktury VAT, faktury VAT korygującej, upomnienia, 
wezwania do zapłaty 

od 10 zł/szt. 

32 Wystawienie i wysłanie noty obciążeniowej, korygującej, potwierdzenie sald 
od 50 zł/szt. plus opłata 

pocztowa 

33 
Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub 
zarząd, pomoc w wypełnieniu wniosku kredytowego 

od 100 zł/h 

34 
Inne deklaracje i podatki (np. PCC-1 od czynności cywilno-prawnych, 
nieruchomości, zanieczyszczenie środowiska) 

od 100 zł/h 

35 Opracowanie/Aktualizacja polityki rachunkowości i Zakładowego Planu Kont od 500 zł 
36 Prowadzenie ewidencji środków trwałych 10 zł/ środek trwały 
37 Konsultacje księgowe od 100 zł/h 
38 Konsultacje prawne od 350 zł/h 
39 Reprezentowanie podatnika i udział w czynnościach kontrolnych  100 zł/h 
40 Inne usługi nie wymienione w cenniku cena umowna 

 
 

Podane ceny s ą cenami netto i nale ży do nich doliczy ć odpowiedni ą stawk ę podatku VAT.  
Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 Kodeksu Cywilnego. 

Firma zastrzega sobie możliwość indywidualnych negocjacji cen. 
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY 


