
Cennik 

Ceny naszych usług ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z klientem i 

uzależnione są głównie od rodzaju prowadzonej ewidencji (np. księgi handlowe, 

podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt) ilości dokumentów księgowych w 

danym miesiącu oraz liczby zatrudnionych pracowników. 

Ceny ryczałtowe obejmują określoną maksymalną ilość dokumentów księgowych w 

pakiecie. Za dodatkowe dokumenty finansowe naliczana jest dodatkowa opłata 

określona w cenniku usług dodatkowych. 

Orientacyjny cennik za miesięczną obsługę księgową, przy zastosowaniu wyceny opartej 

na ilości zapisów księgowych w miesiącu, przedstawia się następująco: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Księgi Rachunkowe 

Ilość zapisów księgowych 
Cena za pakiet – podatnik 

nie jest czynnym 

podatnikiem VAT 

Cena za pakiet – 
podatnik jest czynnym 

podatnikiem VAT 

30 400,00 zł*) 500,00 zł*) 

Po przekroczeniu wyżej 

określonej liczby zapisów 

księgowych : 

- za każdy zapis księgowy 

powyżej 30 szt. – 1,50 zł 

- za każdy zapis 

księgowy powyżej 30 

szt. – 2,00 zł 

*)- dla podmiotów ekonomii społecznej stosujemy ceny promocyjne; obniżka 

wynosi  25% ceny za pakiet; 

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów  

Ilość 

Cena za pakiet – podatnik 

nie jest czynnym 

podatnikiem VAT 

Cena za pakiet – 

podatnik jest czynnym 

podatnikiem VAT 

0-20 zapisów księgowych 100,00 zł 150,00 zł 

Po przekroczeniu wyżej 

określonej liczby zapisów 
księgowych 

- za każdy zapis księgowy 
powyżej 20 szt. – 1,50 zł 

- za każdy zapis 

księgowy  powyżej 20 
szt. – 2,00 zł 

W przypadku dostarczenia dokumentów: 

 do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dokumenty 

dotyczą, wynagrodzenie zostanie obniżone za dany miesiąc o 20%. 

 po 10 dniu miesiąca następującego po miesiącu, którego dane dokumenty 

dotyczą, wynagrodzenie może zostać podwyższone za dany miesiąc do 20%. 

 dokumenty dostarczone (w całości lub części) z opóźnieniem tj. po 12 

dniu miesiąca zostaną zaksięgowane  pod warunkiem posiadania 

odpowiednich możliwości kadrowo – czasowych; w takim przypadku  

przekazanie informacji o wysokości zobowiązań podatkowych lub składek ZUS 

może nastąpić w dniu ich zapłaty. 

Cena obsługi obejmuje opracowanie i aktualizację polityki rachunkowości. 



Obsługa kadrowo – płacowa 

 

Cena kompletnej obsługi kadrowo płacowej wynosi 30 zł za każdego pracownika.  
 

Ceny usług dodatkowych 

Lp. Rodzaj usługi, kosztów  

1 Rejestracja do  US/VAT, ZUS, KRS 25 zł 

2 Aktualizacja danych w KRS, US 25 zł 

3 

Przygotowanie dokumentów do rejestracji spółki 

prawa handlowego/ spółdzielni wraz z 

przygotowaniem umowy spółki/statutu 

Od 300 zł 

4 
Rozliczanie projektów (inwestycyjnych, unijnych i 

innych) 

200 zł za wniosek + 

10zł/dokumentu 

5 
Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, 

eksportu, importu 
10 zł/dokument 

6 
Weryfikacja ksiąg podatkowych i innych 

dokumentów 
100 zł za każde 50 pozycji 

7 Sporządzenie deklaracji PFRON, INTRASTAT 10  zł/szt. 

8 Sporządzenie sprawozdania do GUS Od 50 zł 

9 
Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie 

zaświadczenia (US, ZUS i inne) 
10 zł 

10 

Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w 

trakcie roku (likwidacja firmy, rozwiązanie umowy 

o prowadzenie ksiąg) 

Wg indywidualnych 

ustaleń 

11 
Sporządzenie sprawozdania finansowego danego 

roku  

Do 100% opłaty 

przysługującej za grudzień 

danego roku 

11 
Sporządzenie sprawozdania w trakcie roku 

podatkowego (nie dotyczy sprawozdania rocznego) 

Do 100 % opłaty 

jednomiesięcznej 

12 

Delegacja krajowa/zagraniczna 

pracownika/właściciela (wyliczenie, przygotowanie 

i opracowanie dokumentacji) 

5zł/10zł 



13 
Wystawienie rachunku, faktury VAT, faktury VAT 

korygującej, upomnienia, wezwania do zapłaty 
5 zł/szt. 

14 
Wystawienie i wysłanie noty korygującej, 

potwierdzenie sald 
5 zł/szt. 

15 

Sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz 

wymaganych przez banki lub zarząd, pomoc w 

wypełnieniu wniosku kredytowego  

Od 100 zł  

16 

Inne deklaracje i podatki (np. od czynności cywilno-

prawnych, nieruchomości, zanieczyszczenie 

środowiska) 

Od 25 zł 

17 Inne specjalistyczne usługi 
Wg indywidualnych 

ustaleń 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


