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Cennik usług  
Rodzaj usługi Zakres usług w abonamencie 

Abonament miesięczny 

Ilość dok. Cena 

KSIĘGI 
HANDLOWE 

Prowadzenie ksiąg handlowych. 
Prowadzenie tabel amortyzacyjnych. 
Prowadzenie ewidencji wyposażenia. 
Rejestracja Ewidencji przebiegu pojazdu. 
Sporządzanie poleceń księgowania. 
Ewidencja raportów kasowych i bankowych. 
Bieżąca i okresowa weryfikacja sald 
kontrahentów. 
Sporządzanie deklaracji rocznej CIT-8. 

1-10 570,00 zł 

11-25 690,00 zł 

26-40 870,00 zł 

41-55 1 090,00 zł 

56-70 1 330,00 zł 

71-95 1 740,00 zł 

96-110 2 110,00 zł 

111-125 2 560,00 zł 

126-150 3 220,00 zł 

Powyżej 150 każde kolejne 25 szt. 300,00 zł 

Sporządzanie rocznego sprawozdania 
finansowego. 

jednomiesięczny abonament z miesiąca 
poprzedzającego sporządzanie sprawozdania 

Korekta deklaracji VAT/JPK, CIT - z winy 
Klienta 

150,00 zł za każdą korektę 

Wykonanie usługi w trybie ekspresowym, z 
uwagi na nieterminowe dostarczenie 
dokumentów. 

30% ceny abonamentu 

PODATKOWA 
KSIĘGA 

PRZYCHODÓW I 
ROZCHODÓW 

Prowadzenie księgi przychodów i 
rozchodów. 
Prowadzenie tabel amortyzacyjnych. 
Prowadzenie ewidencji wyposażenia. 
Rejestracja Ewidencji przebiegu pojazdu. 
Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu. 
Sporządzanie dowodów wewnętrznych 
(zdarzeń gospodarczych nie 
potwierdzonych fakturą/ rachunkiem). 
Sporządzanie deklaracji rocznej PIT 
właściciela. 

Ilość dok. Cena 

1-10 300,00 zł 

11-25 420,00 zł 

26-40 530,00 zł 

41-55 640,00 zł 

56-70 750,00 zł 

71-95 850,00 zł 

96-110 960,00 zł 

111-125 1 060,00 zł 

126-150 1 200,00 zł 

Powyżej 150 każde kolejne 25 szt. - 150 zł 

Sporządzanie deklaracji rocznej PIT, 
uwzględniającej dodatkowe źródła dochodu 
lub osoby trzecie (małżonkowie, dzieci) i 
inne ulgi 

Cena ustalana indywidualnie, 
 nie mniej niż 60 zł 

Korekta deklaracji VAT/JPK, PIT z winy 
Klienta 

150,00 zł za każdą korektę 

Wykonanie usługi w trybie ekspresowym, z 
uwagi na nieterminowe dostarczenie 
dokumentów. 

30% ceny abonamentu 

EWIDENCJA 
RYCZAŁTOWA 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej. 
Prowadzenie tabel amortyzacyjnych. 
Prowadzenie ewidencji wyposażenia. 
Ewidencja przebiegu pojazdu. 
Prowadzenie ewidencji sprzedaży. 

Ilość dok. Bez VAT 
Z podatkiem 

VAT 

1-10         180,00 zł            300,00 zł  

11-30         300,00 zł            420,00 zł  

31-50         410,00 zł            520,00 zł  
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Sporządzanie dowodów wewnętrznych 
(zdarzeń gospodarczych nie 
potwierdzonych fakturą/ rachunkiem). 

Powyżej 50 każde kolejne 25 szt. - 90 zł 

Wykonanie usługi w trybie ekspresowym, z 
uwagi na nieterminowe dostarczenie 
dokumentów. 

30% ceny abonamentu 

KADRY I PŁACE 

 
 
 
 

KADRY I PŁACE 

Przygotowanie umów o pracę na: okres próbny, czas 
określony, czas nieokreślony. 
Zgłoszenie pracownika do ZUS. 
Sporządzanie list płac pracowników etatowych. 
Prowadzenie imiennej kartoteki wynagrodzeń i kartoteki 
zasiłkowej. 
Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu 
dla pracowników. 
Sporządzanie świadectw pracy. 
Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS. 
Naliczanie zaliczki podatku PIT-4. 
Sporządzenie deklaracji PIT-4R. 
Naliczanie zaliczki podatku PIT-8AR. 
Sporządzenie deklaracji PIT-8AR. 
Sporządzenie deklaracji PIT-8C. 
Sporządzenie deklaracji PIT-11. 
Sporządzenie deklaracji IFT-1/IFT-1R. 
Sporządzanie informacji IMIR. 
Wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczeń. 

65,00 zł   
za jednego pracownika. 

Korekta listy płac z winy klienta 40,00 zł za każdą korektę 

Korekta deklaracji ZUS DRA z winy klienta 40,00 zł za każdą korektę 

Obsługa PPK (bez administrowania) 25,00 zł / osoba 

Pełna obsługa PPK  
450,00 zł /miesięcznie 

 + 15,00 zł /osobę 
Obsługa i rozliczanie umów cywilno-prawnych (umowy 
zlecenia, umowy o dzieło, inne), przygotowanie listy płac, 
naliczenie danin publiczno-prawnych. 

55,00 zł  
za każdą umowę/rachunek 

Obsługa i rozliczanie wynagrodzenia zarządu spółki 
wypłacanego na podstawie powołania 

45,00 za jedna osobę 

Sporządzenie listy płac uwzględniającej wynagrodzenie z 
tytułu oddelegowania pracownika do pracy za granicą  

55,00 zł za każdą listę 

Założenie Akt osobowych pracownika w formie papierowej 
i elektronicznej 

25,00 zł opłata jednorazowa 

Prowadzenie Akt osobowych pracownika w formie 
papierowej i elektronicznej 

25,00 zł  
miesięcznie za pracownika 

Monitorowanie terminów związanych z zatrudnieniem 
(badania lekarskie i szkolenia BHP) bez prowadzenia Akt 
osobowych 

18,00 zł miesięcznie 

Korekty deklaracji na wniosek ZUS 
40,00 zł za każdy korygowany 

miesiąc u pojedynczego 
pracownika 

Sporządzanie umów cywilno-prawnych (Umowa zlecenie, 
Umowa o dzieło) 

40,00 zł za każdą umowę 

Sporządzenie rachunków do umów cywilno-prawnych 35,00 za każdy rachunek 
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Usługi dodatkowe 

Sporządzenie i złożenie Deklaracji VAT UE, VAT8, VAT9M, VAT23, VAT26 60,00 zł / szt. 

Sporządzenie dokumentacji i rozliczenie przedmiotu/towaru zakupionego poza 
granicami Polski 

150,00 zł za jeden 
przedmiot/towar 

Sporządzenie dokumentów aktualizacyjnych tj.: NIP8, RG-1, ZUS ZUA, VAT-R, itp. 50,00 zł / szt. 

Sporządzanie list płac uwzględniających wynagrodzenia z tytułu oddelegowania 
pracowników do pracy na terenie innego państwa niż Polska 

od 150,00 /  osoba 

Przygotowanie dokumentacji do aktualizacji danych jednoosobowej działalności 
(formularze, oświadczenia do CEiDG) 

200,00 zł 

Sporządzenie wniosku kredytowego do banku/instytucji finansowej od 250,00 zł 

Sporządzanie sprawozdań do GUS  
od 40 zł w zależności od 
rodzaju sprawozdania 

Sporządzanie deklaracji PFRON  80,00 zł / szt. 

Sporządzanie deklaracji SODIR 50,00 zł za pracownika 

Sporządzanie deklaracji INTRASTAT 200,00 zł za / szt. 

Obsługa wniosków A1 w ZUS 50,00 zł za każdy wniosek 

Sporządzanie raportu kasowego na podstawie dokumentów sprzedażowych i 
kosztowych oraz KP i KW w imieniu klienta 

60,00 zł / szt. 

Sporządzenie bilansu i rachunku zysków i strat w ciągu roku obrachunkowego 
na wniosek klienta (np. do wniosku kredytowego lub na wezwanie Urzędu) 

30% ceny abonamentu 

Sporządzenie wyciągu z KPiR w ciągu roku obrachunkowego na wniosek klienta 
(np. do wniosku kredytowego lub na wezwanie Urzędu) 

30% ceny abonamentu 

Uzgodnienie i zamknięcie ksiąg rachunkowych w trakcie roku obrachunkowego 
(np. sprzedaż firmy/udziałów, likwidacja, zawieszenie działalności, zmiana biura 
rachunkowego) 

70% ceny abonamentu 

Sporządzenie sprawozdania środowiskowego (opłaty paliwowe, itp.) 

od 350,00 zł za każde 
sprawozdanie miesięczne/roczne 
w zależności od wielkości firmy i 

nakładu pracy 

Sporządzenie sprawozdania środowiskowego – produktowego (towary lub 
opakowania, itp.) 

od 350,00 zł za każde 
sprawozdanie miesięczne/roczne 
w zależności od wielkości firmy i 

nakładu pracy 

Opracowanie Polityki rachunkowości z zakładowym planem kont od 1000,00 zł 

Opracowanie dokumentacji cen transferowych od 1000,00 zł 

Sporządzenie upomnienia/wezwania do zapłaty w imieniu klienta 40,00 zł 

Sporządzanie not korygujących 20,00 zł 

Usługi dodatkowe (obsługa spraw klienta przed US i ZUS) 60,00 zł za godzinę 

Obsługa zająć komorniczych i administracyjnych (sporządzanie pism, 
przeliczanie zobowiązań) 

70,00 zł za godzinę 

Sporządzenie wniosku o dotację z PUP od 500,00 zł 

Opłata za monit przypominający o płatności 50,00 zł za sztukę 

Opłata za przechowywanie nieodebranych dokumentów 250,00 za miesiąc 

Obsługa prawna 

Obsługa prawna abonamentowa (zakres obsługi ustalany indywidualnie) od 1000,00 zł miesięcznie 

Porada prawna (np. weryfikacja dokumentów, umów, zapytanie o stosowanie 
przepisów, itp.) 

250,00 zł za godzinę 

Sporządzenie opinii prawnej przez Radcę prawnego od 350,00 zł 

Sporządzenie opinii przez Doradcę podatkowego od 350,00 zł 
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Przygotowanie umowy spółki prawa handlowego od 1000,00 zł 

Przygotowanie dokumentacji do rejestracji spółki prawa handlowego 
(formularze i oświadczenia do KRS) 

700,00 zł 

Przygotowanie dokumentacji zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki 
(protokół, uchwały, lista obecności) zatwierdzającej roczne sprawozdanie 
finansowe. 

750,00 zł 

Sporządzenie sprawozdania zarządu 550,00 zł 

Przygotowanie umowy kupna-sprzedaży udziałów 550,00 zł 

Przygotowanie protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z 
odwołania i powołania zarządu 

450,00 zł 

Przygotowanie dokumentacji do aktualizacji danych spółki prawa handlowego 
(formularze, oświadczenia do KRS) 

550,00 zł 

Przygotowanie protokołu z powołania lub odwołania Prokurenta spółki 400,00 zł 

Dokumentacja do KRS - Zmiana udziałowców 450,00 zł 

Dokumentacja do KRS - Zmiana udziałowców ze zmianą prezesa 450,00 zł 

Dokumentacja do KRS - Zmiana udziałowców, zmiana prezesa i 
powołanie/odwołanie prokurenta 

650,00 zł 

Wszystkie podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 
Cennik obowiązuje od dnia 01 stycznia 2023r. 

 

 


