
Załącznik nr 1  

Cennik usług księgowych - 2022 

Ilość 
dokumentów*  

KPIR Księgi Handlowe 

Dla firm 
zwolnionych z 

VAT 

Dla firm 
rozliczających 

VAT** 

Dla firm 
zwolnionych z 

VAT 

Dla firm 
rozliczających 

VAT 

 5 173 zł 219 zł 403 zł 518 zł 
 10 219 zł 276 zł 575 zł 690 zł 
 20 276 zł 334 zł 863 zł 978 zł 
30 334 zł 391 zł 1 035 zł 1 150 zł 
50 391 zł 449 zł 1 438 zł 1 553 zł 
75 437 zł 495 zł 1 725 zł 1 840 zł 

100 483 zł 541 zł 1 955 zł 2 070 zł 
125 529 zł 587 zł 2 185 zł 2 300 zł 
150 575 zł 633 zł 2 415 zł 2 530 zł 
175 621 zł 679 zł 2 645 zł 2 760 zł 
200 667 zł 725 zł 2 875 zł 2 990 zł 
225 713 zł 771 zł 3 105 zł 3 220 zł 
250 759 zł 817 zł 3 335 zł 3 450 zł 
275 805 zł 863 zł 3 565 zł 3 680 zł 
300 851 zł 909 zł 3 795 zł 3 910 zł 

* faktura dokumentująca transakcję zagraniczną jest liczona podwójnie, z uwagi na konieczność dwukrotnego 
księgowania oraz weryfikację kontrahenta. 

** cennik usług księgowych również dla podatników rozliczających się podatkiem ryczałtowym, a będących 
podatnikami VAT czynnymi 

Cennik usług dodatkowych: 

Obsługa kadrowo-płacowa: 
- umowy o pracę – 60 zł /1 osoba/m-c 
- umowy zlecenia – 40 zł/1 osoba/m-c 
- umowy o dzieło – 30 zł/1 osoba/m-c 
- wyrejestrowanie/zarejestrowanie pracownika w zus 30 zł 
 
Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta – 10 zł/1szt 
Sporządzanie zeznania rocznego PIT – 120 zł 
Sporządzenie PIT-11 pracownika – 30 zł 
Sporządzanie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem CIT – jednomiesięczne wynagrodzenie  
Konsultacje i pomoc księgowa – 170 zł/godzina 
Zaświadczenie o zatrudnieniu i przychodach – 25 zł  
Sporządzenie zestawienia z danymi do wniosku o kredyt/leasing/dotację dla podatników PIT – 50 zł 
Sporządzenie zestawienia z danymi do wniosku o kredyt/leasing/dotację dla podatników CIT– 200 zł 
Sporządzenie wniosku ZUS – 30 zł 



Sporządzenie wniosku o ulgę deminimis – 50 zł 
Sporządzenie sprawozdania GUS - 50-100 zł 
Opłata za wysyłkę listu poleconego – 10 zł  
Opłata za aktualizację danych CEIDG, ZUS, US – 30 zł  
Korekta deklaracji z powodu działania/zlecenia klienta – 50 zł 
Przechowywanie archiwum dokumentów – 20 zł/1 segregator/rok 
Wykonywanie czynności księgowych związanych z importem danych księgowych wraz z ich weryfikacją z 
dokumentami księgowymi oraz procesem księgowym – 120 zł/h 
Zgłoszenie pracownika do uzyskania zaświadczenia ZUS A1 – 60 zł osoba 
Zarejestrowanie pracownika będącego cudzoziemcem w Urzędzie pracy – 60 zł/ osoba 

  
 


