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CENNIK 2021 
 

 
1. Księgi handlowe 

 

ilość dokumentów* cena netto miesięcznie 

1-10 600,00 zł 

11-20 700,00 zł 

21-40 850,00 zł 

41-70 1.050,00 zł 

71-100 1.250,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie 

sprawozdania finansowe cena ustalana indywidualnie 

*każde 5 pozycji wyciągu bankowego i raportu kasowego traktowane jest jak jeden dokument 

 
2. Obsługa fundacji i stowarzyszeń 

 

ilość dokumentów* cena netto miesięcznie 

1-10 400,00 zł 

11-20 500,00 zł 

21-40 650,00 zł 

41-70 850,00 zł 

71-100 1.050,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie 

sprawozdania finansowe cena ustalana indywidualnie 

*każde 5 pozycji wyciągu bankowego i raportu kasowego traktowane jest jak jeden dokument 

 
3. Księga przychodów i rozchodów 

 

ilość dokumentów cena netto miesięcznie 

1-10 200,00 zł 

11-20 300,00 zł 

21-40 450,00 zł 

41-70 650,00 zł 

71-100 850,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie 

 
4. Ewidencje ryczałtowe 

 

ilość dokumentów cena netto miesięcznie 

1-10 100,00 zł 

11-20 150,00 zł 

21-40 200,00 zł 

41-70 250,00 zł 

71-100 300,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie 
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5. Kadry i płace 
 

kadry i płace cena netto miesięcznie za pracownika 

pełna obsługa kadrowo-płacowa 55,00 zł 

przygotowanie umowy cywilnoprawnej 30,00 zł 

przygotowanie świadectwa pracy 60,00 zł 

przygotowanie zaświadczenia Z-3 50,00 zł 

 
 

6. Usługi dodatkowe 
 

rodzaj usługi cena netto  

sporządzanie sprawozdań do GUS od 150,00 zł 

sporządzanie rocznych deklaracji PIT 
klientów 

cena ustalana indywidualnie 

sporządzenie rocznych deklaracji PIT  od 100,00 zł 

sporządzanie deklaracji ZUS klientów cena ustalana indywidualnie 

sporządzanie wniosków do ZUS/US (wnioski 
o układ ratalny, odroczenie płatności, 
przywrócenie termonów)  

od 200,00 zł 

sporządzenie deklaracji PCC od 50,00 zł 

sporządzenie polityki rachunkowości od 700,00 zł 

możliwość odbioru dokumentów od klienta od 50,00 zł 

reprezentacja klienta przed US i ZUS cena ustalana indywidualnie 

sporządzanie zwykłych pism od 50,00 zł 

sporządzanie not korygujących z wysyłką  10,00 zł + koszty wysyłki 

sporządzanie faktur VAT, faktur 
korygujących VAT z wysyłką 

10,00 zł + koszty wysyłki 

sporządzanie innych pozostałych deklaracji i 
sprawozdań, wniosków, które nie wchodzą 
w zakres miesięcznej obsługi księgowej 

cena ustalana indywidualnie 

przechowywanie dokumentów w siedzibie 
biura 

10% wartości świadczonych usług 

 
Wszystkie ceny są cenami netto i nie zawierają podatku VAT oraz opłat urzędowych, skarbowych  

i notarialnych. 
Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do 

wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy. 
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