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CENNIK 2023 
 
 

1. Księgi handlowe 
ilość zapisów księgowych* Podmioty zwolnione z VAT Czynni podatnicy VAT 

1-10 650,00 zł 700,00 zł 

11-20 750,00 zł 800,00 zł 

21-40 900,00 zł 950,00 zł 

41-70 1.100,00 zł 1.150,00 zł 

71-100 1.300,00 zł 1.350,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie 

sprawozdania finansowe cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie 

 
 

2. Obsługa fundacji i stowarzyszeń 
ilość zapisów księgowych* cena netto miesięcznie * 

1-10 450,00 zł 

11-20 550,00 zł 

21-40 700,00 zł 

41-70 900,00 zł 

71-100 1.100,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie 

sprawozdania finansowe cena ustalana indywidualnie 

* cena dotyczy organizacji, które nie prowadzą działalności odpłatnej lub gospodarczej 

 
 

3. Księga przychodów i rozchodów 
   ilość zapisów księgowych* Podmioty zwolnione z VAT Czynni podatnicy VAT 

1-10 250,00 zł 300,00 zł 

11-20 350,00 zł 400,00 zł 

21-40 500,00 zł 550,00 zł 

41-70 700,00 zł 750,00 zł 

71-100 900,00 zł 950,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie 

 
 

4. Ewidencje ryczałtowe 
   ilość zapisów księgowych* Podmioty zwolnione z VAT Czynni podatnicy VAT 

1-10 200,00 zł 250,00 zł 

11-20 300,00 zł 350,00 zł 

21-40 350,00 zł 400,00 zł 

41-70 450,00 zł 500,00 zł 

71-100 550,00 zł 600,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie cena ustalana indywidualnie 
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5. Kadry i płace 
rodzaj usługi cena netto miesięcznie za pracownika 

pełna obsługa kadrowo-płacowa 70,00 zł 

przygotowanie umowy cywilnoprawnej 30,00 zł 

przygotowanie świadectwa pracy 60,00 zł 

przygotowanie zaświadczenia Z-3 50,00 zł 

obsługa zajęć komorniczych  40,00 zł 

korekta dokumentacji kadrowo-płacowej** 70,00 zł 

 
 

6. Usługi dodatkowe 
rodzaj usługi cena netto  

konsultacja księgowa /kadrowa/ZUS/PIP – 
każda rozpoczęta godzina 

200,00 zł 

sporządzenie polityki rachunkowości od 1.000,00 zł 

sporządzanie zeznania rocznego PIT-36, PIT-
37 – jedno źródło dochodów 

150,00 zł  

Każde kolejne źródło dochodów lub ulga  50,00 zł 

sporządzanie zeznania rocznego PIT-36 + 
małżonek PIT 11 

300,00 zł 

sporządzanie zeznania rocznego PIT-36 + 
małżonek PIT 36 

300,00 zł 

PIT 37, PIT 39, PIT38, PIT 28  150,00 

korekta zeznania rocznego** 100% ceny pierwotnej 

korekta deklaracji VAT ** 50,00 zł 

rozrachunki przy KPiR  100% ceny podstawowej 

ulga za złe długi za jeden podmiot/m-c 20,00 zł 

sporządzenie deklaracji PCC od 50,00 zł 

reprezentacja podczas kontroli US, ZUS 150,00 zł/h 

zgłoszenie, zmiana, likwidacja działalności w 
CEiDG 

100,00 zł 

wniosek o niezaleganie w US 50,00 zł 

wniosek o niezaleganie w ZUS 50,00 zł 

zgłoszenia, aktualizacja VAT-R 
(przygotowanie bez wysyłki) 

100,00 zł 

zgłoszenie, aktualizacja NIP-2, NIP-8, NIP-D 100,00 zł 

sprawozdanie GUS od 150,00 zł 

wniosek o rozłożenie na raty zaległości w US 250,00 zł 

wniosek o rozłożenie na raty zaległości w ZUS 250,00 zł 

przygotowanie czynnego żalu** 100,00 zł 

opłata za przekazanie przez klienta 
dokumentów po terminie wyznaczonym w 
umowie 

25% wartości świadczonych usług 

Wniosek o kredyt – wypełnienie cena jak za konsultację księgową 

możliwość odbioru dokumentów od klienta od 50,00 zł 

sporządzanie zwykłych pism od 50,00 zł 

sporządzanie not, wezwań do zapłaty z 
wysyłką papierową 

50,00 zł + koszty wysyłki 
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przechowywanie dokumentów w formie 
papierowej w siedzibie biura 

15% wartości świadczonych usług 

dodatkowe usługi nie objęte cennikiem  cena ustalana indywidualnie 

 
*zapis księgowy to np.: faktura sprzedaży, faktura zakupu, raport sprzedaży, lista płac, rachunek do 

umowy zlecenia/o dzieło, pozycja wyciągu bankowego w wersji papierowej lub 5 pozycji wyciągu 
bankowego w formacie mt940, polecenie księgowania, dowód wewnętrzny, przyjęcie lub 
likwidacja środka trwałego, amortyzacja,  

**z przyczyn nie leżących po stronie biura 
 
 
 

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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