
Cennik usług Biura Rachunkowego – ważny od 01.01.2020 roku 

Przedstawiony poniżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on 

jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z naszym biurem.  

Cennik usług dla każdego klienta ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem pracochłonności 

zleconych prac, profilu prowadzonej działalności gospodarczej, odpowiedzialności, wybranej metody 

rozliczeń z Urzędem Skarbowym oraz korzystnych warunków współpracy dla obu stron. 

Podane ceny usług są cenami brutto i uwzględniają podatek VAT 23%. 

Podatkowa książka przychodów i rozchodów (KPiR) 

Liczba zapisów w KPiR KPiR (bez rejestrów VAT) KPiR (z rejestrem VAT + JPK) 
od 0 do 10 zapisów 180 zł 240 zł 

od 11 do 20 zapisów 200 zł 260 zł 
od 21 do 30 zapisów 220 zł 280 zł 
od 31 do 40 zapisów 240 zł 300 zł 
od 41 do 50 zapisów 260 zł 320 zł 
od 51 do 60 zapisów 280 zł 340 zł 
od 61 do 70 zapisów 300 zł 360 zł 
od 71 do 80 zapisów 320 zł 380 zł 
od 81 do 90 zapisów 340 zł 400 zł 

od 91 do 100 zapisów 360 zł 420 zł 
Powyżej 101  zapisów 1,20 zł za każdy zapis 2,20 zł za każdy zapis 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (w tym rolnicy) 

Liczba zapisów w ewidencji Ryczałt (bez rejestrów VAT) Ryczałt (z rejestrem VAT + JPK) 
od 0 do 10 zapisów 130 zł 190 zł 
od 11 do 20 zapisów 140 zł 210 zł 
od 21 do 30 zapisów 150 zł 230 zł 
od 31 do 40 zapisów 160 zł 250 zł 
od 41 do 50 zapisów 170 zł 270 zł 
od 51 do 60 zapisów 180 zł 290 zł 
od 61 do 70 zapisów 190 zł 310 zł 
od 71 do 80 zapisów 200 zł 330 zł 
od 81 do 90 zapisów 210 zł 350 zł 

od 91 do 100 zapisów 220 zł 370 zł 
Powyżej 101  zapisów 1,20 zł za każdy zapis 1,20 zł za każdy zapis 

 

 

Księgi handlowe (pełna księgowość) 

Liczba zapisów w księgach Wynagrodzenie 
od 0 do 20 zapisów 600 zł 

od 21 do 40 zapisów 800 zł 
od 41 do 60 zapisów 1000 zł 
od 61 do 80 zapisów 1200 zł 
od 81 do 100 zapisów 1400 zł 
Powyżej 101 zapisów 10 zł za każdy zapis 

 



Obsługa kadrowo – płacowa 

Osoba zatrudniona na umowę o pracę 40 zł 
Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub o dzieło 40 zł 
Rozliczenie ZUS przedsiębiorcy/współpracującego bezpłatnie 

Wypełnienie wniosku o zasiłek chorobowy 30 zł 
Wypełnienie wniosku o zasiłek opiekuńczy bezpłatnie 
Wystawienie zaświadczenia o dochodach bezpłatnie 

Sporządzenie wniosku o urlop macierzyński od 50 zł 
Sporządzenie wniosku o urlop tacierzyński bezpłatnie 

Udzielenie odpowiedzi i wysłanie do komorników 30 zł/zdarzenie 
Przygotowanie dokumentów dot. zatrudnienia 40 zł 

Przygotowanie dokumentów dot. wyrejestrowania 

pracownika 

 

40 zł 

Przygotowanie pisma do ZUS dot. zatrudnienia 30 zł 
Sporządzenie ZUS ERP-7 od 50 zł 

Sporządzenie deklaracji ZUS IWA 100 zł 

Szkolenie BHP 60 zł 

Sporządzenie deklaracji PIT-4,PIT-8A,PIT-8AR 50 zł 

Sporządzenie deklaracji PIT-11 30 zł 

 

Usługi dodatkowe 

Opłata administracyjna 120 zł/jednorazowo 
Sporządzenie pisma o niezaleganiu 30 zł 

Sporządzenie deklaracji PFRON, INTRASTAT 50 zł/1h 
Sporządzenie sprawozdania do GUS 50 zł/1h 

Sporządzenie zestawienia, sprawozdania, prognozy 

wymagających przez banki  
 

150 zł/1h 
Korekta deklaracji, JPK wynikająca z winy klienta 50 zł/1h 

Rozliczenie delegacji krajowej 20 zł/szt 
Rozliczenie delegacji zagranicznej 30 zł/szt 

Przygotowanie wezwania do zapłaty 20 zł/szt 
Przygotowanie wniosku za „złe długi” 50 zł/1h  

Sporządzenie dokumentu ZAW-NR 30 zł 

Sporządzenie pisma „czynny żal” 30 zł 

Przygotowanie pisma do ZUS (np. rozliczenie konta, 

przywrócenie terminu) 

 

30 zł 

Doradztwo podatkowe 250 zł/1h 
Sporządzenie pisma procesowego 150 zł/1h 

Konsultacja z prawnikiem 150 zł/1h 
Sporządzenie dokumentacji BHP do uzgodnienia 
Sporządzenie rozliczeń rocznych 

(PIT36/PIT36L,PIT28, PIT38,PIT39) 
 

 100 zł 
Sporządzenie rozliczeń rocznych (PIT36/PIT36L) 

dochody zagraniczne 

 

od 150 zł 

Sprawozdanie finansowe wynagrodzenie ustalone za 1 m-c 
Opracowanie polityki rachunkowości 500 zł 

Opracowanie planu kont 500 zł 
Reprezentacja w urzędach bezpłatnie 

Reprezentacja w trakcie kontroli bezpłatnie 
Konsultacje podatkowe, księgowe i finansowe bezpłatnie 

Wyprowadzanie zaległości do uzgodnienia 
Pomoc w uzyskaniu zaświadczenia o 

niezaleganiu/prowadzeniu dział.gosp. w US i ZUS 
 

20 zł 



Usługa w trybie priorytetowym (dokumenty po 

terminie) * 
 

+ 30-50% ceny podstawowej 
 

*) Wprowadzanie dokumentów dostarczonych po terminie określonym w umowie i rozliczenie miesięczne 

odbędzie się wg kolejności wpływu, bez podania  terminu rozliczenia, co zwalnia biuro z zachowania 

terminowości rozliczeń i odpowiedzialności wynikających z przepisów podatkowych.  

 

Opłata za usługi będzie ulegała zmianie o wskaźnik wzrostu waloryzacji najniższego wynagrodzenia. 
 

Usługi biura będą świadczone po płatności z góry na podstawie wystawionych faktur.  

Pozostałe czynności, nieuwzględnione w cenniku dodatkowym, będą podlegać 

indywidualnej wycenie. 

Istnieje możliwość negocjacji ceny przy większym zleceniu. 
 

Brak zapłaty powoduje wstrzymanie wykonania usług. 
 

 


