
 

 

CENNIK 
 

Ryczałt ewidencjonowany bez VAT 
 do 20 dokumentów 150,00 zł 

od 20 do 50 dokumentów 200,00 zł 

od 50 do 100 250,00 zł 

powyżej 100 wycena indywidualna 

  Ryczałt ewidencjonowany z VAT 
 do 20 dokumentów 180,00 zł 

od 20 do 50 dokumentów 230,00 zł 

od 50 do 100 280,00 zł 

powyżej 100 wycena indywidualna 

  Książka Przychodów i Rozchodów bez VAT 
 do 20 dokumentów 220,00 zł 

od 20 do 50 dokumentów 270,00 zł 

od 50 do 100 320,00 zł 

od 100 do 150 370,00 zł 

powyżej 150 wycena indywidualna 

  Książka Przychodów i Rozchodów z VAT 
 do 20 dokumentów 250,00 zł 

od 20 do 50 dokumentów 320,00 zł 

od 50 do 100 380,00 zł 

od 100 do 150 420,00 zł 

powyżej 150 wycena indywidualna  

  Księgi Handlowe (pełna księgowość) 
 

Pełne księgi handlowe dla przedsiębiorców  (do 20 dokumentów) - 500 zł (każde następne 10 
dokumentów - 60 zł). Powyżej 200 dokumentów – wycena indywidualna.  
 

  Kadry i płace 
 obsługa płacowo-kadrowa* - umowy o pracę 50 zł/osoba 

obsługa płacowo-kadrowa* - umowy cywilno-prawne 40 zł/osoba 

Podane ceny nie zawierają podatku VAT i są opłatą za miesiąc świadczenia danej usługi. 

 

  



 

 

Dodatkowe usługi księgowe 

Lp. Nazwa usługi Kwota netto 
1. Aktualizacja danych w KRS/US 100 zł  

2. Rejestracja do VAT/ZUS 100 zł 

3. Sporządzanie deklaracji do GUS  50 zł 

4. Przygotowanie wniosku o niezleganie do US 50 zł  

5. Korekta deklaracji wynikająca z winy zleceniodawcy 100 zł 

6. Wystawianie i wysyłanie noty korygującej  10 zł /szt. 

7. Wysyłanie potwierdzeń sald 10 zł/szt. 

8.  Sporządzenie sprawozdania finansowego w ciągu roku (nie dotyczy 
sprawozdań rocznych) 
- RZiS 
- Bilans 

200 zł 
 
100 zł 
100 zł 

9. Opracowanie polityki rachunkowości/ aktualizacja polityki 
rachunkowości 

od 500 zł 

10. Sporządzanie deklaracji PFRON 50 zł 

11. Sporządzanie prognoz, zestawień dla banków, zarządu itp. 100 zł 

12. Deklaracje inne (itp. PCC PIT8AR itp.) 100 zł 

13. Rozliczanie delegacji zagranicznych  od 100 zł (zależy od 
ilości dokumentów) 

14. Zestawienie rozrachunków z kontrahentami więcej niż raz w miesiącu  od 100 zł  

15. Sprawozdania do NBP 50 zł za 
sprawozdanie 

16. Sporządzanie sprawozdania o korzystaniu ze środowiska 100 zł 

17. Sporządzanie pism do US/ZUS wyjaśniające (z winy zleceniodawcy) 50 zł 

18. Sporządzanie analizy finansowej / ekonomicznej   Od 150 zł 

19. Inne usługi nie uwzględnione w cenniku (poza normalną obsługą 
księgową) 

Ustalane 
indywidualnie  

 

  



 

 

Dodatkowe usługi kadrowe 

Lp. Nazwa usługi Kwota netto 
1. Korekta list płac z winy Zleceniodawcy Stawka jak za 

pracownika 

2. Przygotowywanie umowy o pracę/aneksu/wypowiedzenia itp. 30 zł 

3. Przygotowanie zaświadczenia o dochodach pracownika  30 zł 

4. Naliczanie i obsługa PPK 20 zł/osoby 

5. Udzielanie informacji i wysyłanie do instytucji komorniczych (zajęcia 
komornicze pracowników) itp.  

10 zł / pismo 

6. Przygotowywanie PIT11 i RMUA 
(wysyłka do pracowników listem poleconym) 

20 zł/osobę 
10 zł / osobę 

7. Przygotowywanie skierowań z medycyny pracy 30 zł 

8. Wniosek o zasiłek chorobowy/opiekuńczy Z-3 20 zł 

9. ZUS/Wniosek o zasiłek chorobowy przedsiębiorcy Z-53 20 zł 

10. Złożenie wniosku o niezleganie do ZUS 20 zł 

 

 

 


