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CENNIK USŁUG 

Lp. Kwota podstawowa 
Kwota 
netto 

Kwota 
brutto 

1 CENA PODSTAWOWA DO ………………… ZAPISÓW KSIĘGOWYCH * 
cena indywidualna ujęta w 

aneksie 

2 POWYŻEJ ………………… ZAPISÓW KSIEGOWYCH  - ZA KAŻDY KOLEJNY ZAPIS KSIĘGOWY* 
cena indywidualna ujęta w 

aneksie 

3 Ewidencja zapisów księgowych w systemie księgowym w cenie  

4 Prowadzenie rejestru sprzedaży VAT (w przypadku podatników VAT) w cenie  

5 Prowadzenie rejestru zakupu VAT (w przypadku podatników VAT) w cenie  

6 Prowadzenie ewidencji środków trwałych w cenie  

7 Przygotowanie i złożenie do US deklaracji VAT-7 / VAT-7K (w przypadku podatników VAT) w cenie  

8 Przygotowanie i wysłanie do US pliku jpk (w przypadku podatników VAT) w cenie  

9 
Obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych ( VAT, 
podatek dochodowy) 

w cenie  

10 Terminowe składanie deklaracji podatkowych we właściwych urzędach w cenie  

11 Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie ksiąg  w cenie  

12 Naliczenie ZUS i wysłanie deklaracji do ZUS  60,00 zł  73,80 zł  
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CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 

Lp. Nazwa usługi 
Kwota 
netto 

Kwota 
brutto 

PEŁNA OBSŁUGA KADR I PŁAC (UMOWY O PRACĘ) 

12 Pełna obsługa Kadrowo-płacowa (za 1 osobę – etat) 
cena indywidualna ujęta w 

aneksie 

13 Prowadzenie akt osobowych w cenie  

14 Rejestrowanie danych w systemie informatycznym w cenie  

15 Prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników (zwolnienia lekarskie, urlopy itp.) w cenie  

16 Prowadzenie karty przychodów pracowników w cenie  

17 Przygotowywanie aneksów / przeszeregowań do umów o pracę w cenie  

18 Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych za dany miesiąc w cenie  

19 
Sporządzanie i przekazywanie do ZUS dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowywanie osób 
zatrudnionych 

w cenie  

20 Przygotowanie i naliczenie listy płac w cenie  

21 Obliczanie i przekazywanie informacji o wysokości zobowiązań publicznoprawnych PIT-4 w cenie  

22 Obsługa zwolnień lekarskich, wysyłka Z-3/ZAS-12 do ZUS w cenie  

23 Zaświadczenia o zarobkach (do 2 zaświadczeń miesięcznie za osobę) w cenie  

24 
Ponowne przeliczenie urlopów - po otrzymaniu świadectw pracy od pracownika w trakcie 
zatrudnienia - po zamknięciu roku kalendarzowego  cena od 

100,00 zł 123,00 zł 

25 
Ponowne przeliczenie urlopów - po otrzymaniu świadectw pracy od pracownika w trakcie 
zatrudnienia - w trakcie roku kalendarzowego  cena od 

60,00 zł 73,80 zł 

OBSŁUGA PŁAC - BEZ PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH / KADR 

26 Obsługa płacowa (za 1 osobę – etat) - bez prowadzenia kadr 50,00 zł 61,50 zł 

27 Jednorazowa usługa wystawienie umów o pracę (bez prowadzenia Kadr) 50,00 zł 61,50 zł 

28 Jednorazowa usługa wystawienie świadectwa pracy (bez prowadzenia Kadr) 50,00 zł 61,50 zł 

29 Jednorazowa usługa -założenie teczek osobowych (bez prowadzenia Kadr) 100,00 zł 123,00 zł 

30 Jednorazowe zgłoszenie do ZUS ZUA, ZZA (bez prowadzenia Kadr) 40,00 zł 49,20 zł 

31 Zaświadczenie o zarobkach z umowy o pracę (bez prowadzenia kadr) od 40,00 zł 49,20 zł 

32 Z-3 osoby zatrudnionej na umowę o pracę (bez akt osobowych) od 60,00 zł 73,80 zł 
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OBSŁUGA UMÓW CYWILNOPRAWNYCH 

33 
Umowa o dzieło (za 1 osobę) w tym: przekazywanie rachunku do umowy o dzieła, 
wygenerowanie umowy podstawowej z systemu informatycznego 

50,00 zł 61,50 zł 

34 Zgłoszenie 1 umowy o dzieło do ZUS (druk RUD) 30,00 zł 36,90 zł 

35 
Umowa zlecenie (bez rozliczenia ZUS) (za 1 osobę) - w tym:  co miesiąc 
przekazywanie rachunku do umowy zlecenia, wygenerowanie umowy podstawowej z 
systemu informatycznego 

50,00 zł 61,50 zł 

36 
Umowa zlecenie (z rozliczeniem ZUS) (za 1 osobę) w tym: co miesiąc przekazywanie 
rachunku do umowy zlecenia, wygenerowanie umowy podstawowej z systemu 
informatycznego, zgłoszenie i wyrejestrowywanie 

50,00 zł 61,50 zł 

37 Przygotowanie druku Z-3A dla umów cywilnoprawnych 70,00 zł 86,10 zł 

38 Zaświadczenie o zarobkach z umowy zlecenia od 40,00 zł 49,20 zł 

INNE CZYNNOŚCI POZA PROWADZENIEM KADR I PŁAC 

39 
Korekty z przyczyn nie leżących po stronie biura  – lista płac / rachunków do umów 
zleceń /umów o dzieło /  pit- 
4   (mc) od 

60,00 zł 73,80 zł 

40 Pismo komornicze  (pracodawcy) od 70,00 zł 86,10 zł 

41 Pismo komornicze  (pracownika) od 70,00 zł 86,10 zł 

42 Pismo komornicze  (zleceniobiorcy) od 70,00 zł 86,10 zł 

43 Naliczanie i obsługa PPK (firma)  MIESIĘCZNA od 130,00 zł 159,90 zł 

44 Naliczenie PPK za 1 osobę  od 20,00 zł 24,60 zł 

45 Sporządzanie i wysyłanie deklaracji PFRON za osobę od 50,00 zł 61,50 zł 

46 Przygotowanie A1 dla pracownika 100,00 zł 123,00 zł 

47 Przygotowanie A1 dla pracodawcy 100,00 zł 123,00 zł 

48 Rozliczenie A1 (pracownika, pracodawcy) na żądanie ZUS od 100,00 zł 123,00 zł 

USŁUGI ZWIĄZANE Z ZUSEM 

49 Korekty z przyczyn nie leżących po stronie Biura – deklaracja ZUS (mc) od 50,00 zł 61,50 zł 

50 
Przygotowanie druku Z-3B, ZAS -53  Przedsiębiorcy / os. Współpracującej / 
udziałowca 

50,00 zł 61,50 zł 

51 Obsługa zasiłku macierzyńskiego Przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 200,00 zł 246,00 zł 

52 
Obsługa zasiłku macierzyńskiego osoby zatrudnionej na umowę zlecenie/umowę o 
pracę 

200,00 zł 246,00 zł 

53 Obsługa zasiłku opiekuńczego Przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 70,00 zł 86,10 zł 

54 
Obsługa zasiłku opiekuńczego  osoby zatrudnionej na umowę zlecenie/umowę o 
pracę 

70,00 zł 86,10 zł 

55 Obsługa urlopu ojcowskiego Przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 70,00 zł 86,10 zł 

56 Obsługa urlopu ojcowskiego osoby zatrudnionej na umowę zlecenie/umowę o pracę 70,00 zł 86,10 zł 
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57 
Przygotowanie druku ZCNA przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca - 
członków rodziny 

40,00 zł 49,20 zł 

58 
Przygotowanie druku ZCNA członków rodziny osoby zatrudnionej (dot. Umowa o 
pracę, umowa zlecenie) 

40,00 zł 49,20 zł 

59 
Przygotowanie druków ZUA, ZZA, ZWUA (zmiana kodów ZUS) przedsiębiorcy / os. 
Współpracującej / udziałowca 

50,00 zł 61,50 zł 

60 Przygotowanie druków ZPA, ZWPA przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 50,00 zł 61,50 zł 

61 Zgłoszenie - rozliczenie konta w ZUS od 50,00 zł 61,50 zł 

62 Zgłoszenie - przywrócenie terminu składek ZUS chorobowe 50,00 zł 61,50 zł 

63 Zgłoszenie podatnika do ZUS z kodem 059000 i ustalenie podstawy ZUS od dochodu 200,00 zł 246,00 zł 

64 Kontynuacja Kodu 059000 (DRA od dochodu) -pierwszy miesiąc obsługi danego roku 140,00 zł 172,20 zł 

65 Rozliczenie miesięczne DRA od dochodu 059000 30,00 zł 36,90 zł 

66 Korekta kodu 059000 przeliczenia w związku z korektą zeznania rocznego od 100,00 zł 123,00 zł 

67 
Obsługa ZUS  składki zdrowotnej  liczonego od dochodu skala podatkowa/podatek 
liniowy/podatek zryczałtowany/karta podatkowa - (wg założeń Nowego Ładu 
(obowiązuje od 01-01-2022 - pierwsze naliczenie usługi w lutym /2022)  od 

60,00 zł 73,80 zł 

68 
Naliczanie składek ZUS w dekl. DRA (lub RCA) przy samodzielnym złożeniu druku Z-3B 
/ ZAS-53(zwolnienia lekarskie) 

25,00 zł 30,75 zł 

69 
Usługa wyliczenia nowej podstawy składek ZUS - inna niż standardowa wynikająca z 
przepisów za dany miesiąc (dot. kod  0570, 0510, 0543 i inne)-obsługa miesięczna 

40,00 zł 49,20 zł 

70 Wniosek o odroczenie składki ZUS od 50,00 zł 61,50 zł 

71 DRUK  KOA pracodawcy od 60,00 zł 73,80 zł 

72 DRUK  KOA  pracownika  od 60,00 zł 73,80 zł 

73 DRUK  KOA  zleceniobiorcy od 60,00 zł 73,80 zł 

74 Inne usługi związane z ZUS nie wymienione w cenniku za 1h od 150,00 zł 184,50 zł 

75 
Roczne rozliczenie ZUS składki zdrowotnej liczonej od dochodu (wg założeń Nowego 
Ładu - obowiązuje za 
2022r.)  od 

200,00 zł 246,00 zł 

DODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWE 

76 Korekty z przyczyn nie leżących po stronie biura - dekl. VAT-7 (za mc) / VAT-7K od 60,00 zł 73,80zł 

77 Korekta  z przyczyn nie leżących po stronie biura - dekl. JPK (za mc) od 60,00 zł 73,80zł 

78 
Korekty z  przyczyn nie leżących po stronie biura - podatku dochodowego PIT  (za mc) 
od 

50,00 zł 61,50 zł 

79 
Korekty z  przyczyn nie leżących po stronie biura - podatku dochodowego  CIT (za mc) 
od 

80,00 zł 98,40 zł 

80 Noty korygujące  (za 1 szt.)- sporządzenie 15,00 zł 18,45 zł 

81 Rozliczanie delegacji krajowej od 25,00 zł 30,75 zł 

82 Rozliczanie delegacji zagranicznej od 35,00 zł 36,90 zł 

83 VAT-9M - wypełnienie deklaracji 60,00 zł 73,80zł 
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84 Zaświadczenie o niezaleganiu z US od 50,00 zł 61,50zł 

85 Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS od 50,00 zł 61,50 zł 

86 Sprawozdania do GUS od 100,00 zł 123,00 zł 

87 Przygotowanie wniosku kredytowego do banku od 50,00 zł 61,50 zł 

88 
Sporządzanie innych sprawozdań i analiz na życzenie klienta (uzgodnienia 
indywidualne) 

DO 
UZGODNIENIA 

 

89 Opracowanie regulaminów i instrukcji od 200,00 zł 246,00 zł 

90 Obsługa w założeniu spółki cywilnej od 500,00 zł 615,00 zł 

91 Wpis / Zmiana /aktualizacja danych w CEIDG-1 62,00 zł 76,26 zł 

92 Obsługa poczty (w tym również znaczek, koperta=1 list polecony-ekonomiczny) 10,00 zł 12,30 zł 

93 Obsługa osoby współpracującej 50,00 zł 61,50 zł 

94 Deklaracja miesięczna VAT-UE 15,00 zł 18,45 zł 

95 Wypełnienie /aktualizacja deklaracji VAT-R 80,00 zł 98,40 zł 

96 Wypełnienie /aktualizacja deklaracji VAT-26 100,00 zł 123,00 zł 

97 Wypełnienie /aktualizacja deklaracji VAT-Z 100,00 zł 123,00 zł 

98 Wypełnienie deklaracji PCC-3 (1 szt.) od 100,00 zł 123,00 zł 

99 
Wypełnienie / aktualizacja NIP-2 / NIP-8 (dla spółek cywilnych/spółek handlowych) 
od 

100,00 zł 123,00 zł 

100 
Przygotowanie dokumentów o zmianie formie opodatkowania (w tym przygotowanie 
wniosku CEIDG i pismo do Urzędu Skarbowego z wysyłką do US)/  

100,00 zł 123,00 zł 

101 Aktualizacja Regon (w przypadku spółek cywilnych, spółek handlowych) od 100,00 zł 123,00 zł 

102 
Prowadzenie rozrachunków dla KPIR lub ryczałt  od 60% wartości usługi z zapisami 
księgowymi (np. Metoda kasowa firmy) 

DO 
UZGODNIENIA 

 

103 
Rozliczenie proporcji VAT od 25% od usługi podstawowej + zapisy księgowe - 
uzgodnienie indywidualne 

DO 
UZGODNIENIA 

 

104 
Rozliczenie firmy w formie VAT marża od 25% od usługi podstawowej + zapisy 
księgowe - uzgodnienie indywidualne 

DO 
UZGODNIENIA 

 

105 Obsługa dotacji, dofinansowań  od 100,00 zł 123,00 zł 

106 Usługa zwrotu vat (60dni i 180 dni) 70,00 zł 86,10 zł 

107 Usługa zwrotu vat (25 dni lub z konta split payment) od 150,00 zł 184,50 zł 

108 Ulga na złe długi - (1 kontrahent) 50,00 zł 61,50 zł 

109 
Dodatkowe usługi księgowe nie wymienione w cenniku wycena indywidualna  za  1h  
od 

130,00 zł 159,90 zł 

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM ROCZNYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

110 
PIT-11 (za 1-go pracownika – jednorazowa opłata w styczniu)-obowiązuje od 
rozliczenia za rok 2021 

15,00 zł     18,45  zł 

111 PIT-4R (jednorazowa opłata w styczniu)-obowiązuje od rozliczenia za rok 2021 100,00 zł 123,00 zł 
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112 
Sporządzenie rocznego zeznania począwszy rozliczenia za rok 2021 (pit-28) WG 
PRZEKAZYWANYCH ZALICZEK  COMIESIĘCZNYCH od 

150,00 zł 184,50 zł 

113 
Sporządzenie rocznego zeznania począwszy rozliczenia za rok 2021  (pit-36) WG 
PRZEKAZYWANYCH ZALICZEK  COMIESIĘCZNYCH od 

150,00 zł 184,50 zł 

114 
Sporządzenie rocznego zeznania począwszy rozliczenia za rok 2021  (pit-36L) WG 
PRZEKAZYWANYCH ZALICZEK  COMIESIĘCZNYCH od 

150,00 zł 184,50 zł 

115 
Sporządzenie rocznego zeznania począwszy rozliczenia za rok 2021  (pit-16a) WG 
PRZEKAZYWANYCH ZALICZEK COMIESIĘCZNYCH od 

 
150,00 zł 

184,50 zł 

116 
USTALENIE ZALICZEK Z URZĘDEM SKARBOWYM DO ZEZNANIA ROCZNEGO na prośbę 
klienta  od 100,00 zł 123,00 zł 

117 Rozliczenie dochodów z zagranicy w zeznaniu rocznym od 250,00 zł 307,50 zł 

118 Korekta zeznania rocznego z przyczyn nie leżących po stronie biura od 70,00 zł 86,10 zł 

119 
Przygotowanie zestawienia do samodzielnego rozliczenia  pit rocznego przez Klienta  
od 70,00 zł 86,10 zł 

120 Sporządzenie rocznego zeznania (pit-37) od DO 
UZGODNIENIA 

DO 
UZGODNIENIA 

121 Sporządzenie rocznego zeznania (pit-38) od 70,00 zł 86,10 zł 

122 Sporządzenie rocznego zeznania (pit-39) od 130,00 zł 159,90 zł 

 

USŁUGI POZOSTAŁE 

123 Wydruk dokumentów (np. Wysłanych emailem) za 1 stronę 1,00 zł 1,23 zł 

124 Monit za przypomnienie o zapłacie za księgowość 1 sms / email 20,00 zł 24,60 zł 

125 Dostarczenie KOMPLETU** dokumentów pomiędzy 11 a 14 dniem m-ca 50,00 zł 61,50 zł 

126 Dostarczenie KOMPLETU** dokumentów pomiędzy 15 a 18 dniem m-ca 70,00 zł 86,10 zł 

127 Dostarczenie KOMPLETU** dokumentów pomiędzy 19 a 20 dnia m-ca 100,00 zł 123,00 zł 

128 Dostarczenie KOMPLETU** dokumentów pomiędzy po 21 dnia m-ca 150,00 zł 184,50 zł 

129 
Zwrot kosztów odzyskiwania należności w razie nieterminowych płatności (1 transakcja)-
40/70/100 euro   

130 
Nieodebranie dokumentów księgowych  po zakończonej współpracy z biurem 
księgowym za każdy rozpoczęty miesiąc po rozwiązaniu umowy  od 100,00 zł 123,00 zł 

131 
Na życzenie Urzędu Skarbowego/ klienta  wysyłka struktur Jpk np. Jpk VAT,  Jpk KPiR , 
Jpk ryczałt, Jpk KH  od 50,00 zł 61,50 zł 

132 
Usługi sekretarskie/biurowe  np. porządkowanie dokumentów każde rozpoczęte 60 
minut od 65,00 zł 79,95 zł 

133 Rozliczanie najmu prywatnego (ryczałt + VAT) 100,00 zł 123,00 zł 

134 Rozliczanie najmu prywatnego (ryczałt) 70,00 zł 86,10 zł 
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* zapis księgowy to: 

1 raport miesięczny   (1 zapis) 

2 faktura - krajowa  -waluta PLN  - (1 zapis) 

3 faktura - krajowa  - waluta obca  - (2 zapisy) 

4 faktura zagraniczna - waluta obca-   (3 zapisy) 

5 Import usług (3 zapisy) 

6 WNT /  WDT (5 ZAPISÓW) 

7 faktura metoda kasowa (2 zapisy) 

8 faktura zagraniczna (EXPORT + SAD) (5 zapisów) 

9 karta środka trwałego -od 4 zapisów w zależności od ilości faktur / pracochłonności 

10 
dowód wewnętrzny  (1 zapis = 1 pozycja) 

np. Amortyzacja, ZUS, różnice kursowe, lista osób z umowy zlecenia, inne 

11 lista płac (1 zapis) 

13 dokumenty zagraniczne (inne niż faktura) np.. Paragon za paliwo (2 zapisy) 

61 oznaczenie GTU, TP, FP, RO  i inne procedury (1 zapis) wg przepisów obowiązujących od 01-10-2020 r. 

** komplet to: 

 
dostarczenie całej dokumentacji księgowej niezbędnej do prawidłowego zaewidencjonowania 
zdarzeń gospodarczych  w księdze mającej wpływ na wysokość obowiązania podatkowego 
zgodnego ze stanem rzeczywistym np.: 

- faktury sprzedaży 

- raport miesięczny z kasy fiskalnej 

- wpływy z kapitalizacji z rachunku firmowego (przychody finansowe) 

- faktury zakupowe (koszty) 

- faktury zakupowe (towar) 

- faktury zakupowe zagraniczne wraz z dokumentami celnymi i potwierdzeniami przelewów 

- potwierdzenia zapłaty ZUS 

- wyciąg bankowy firmowy za dany mc obrachunkowy 

- potwierdzenia zapłaty podatków do US 

- 
inne dowody księgowe (np. opłaty pocztowe, bankowe, noty księgowe wraz z potwierdzeniem zapłaty, 
potwierdzenia zapłat za faktury walutowe, polisy wraz z potwierdzeniem zapłaty, paragony za 
autostradę, za parking, dokumenty związane z delegacją) 


