
Załącznik nr 1  

Cennik usług księgowych - 2023 

Ilość 
dokumentów*  

KPIR Księgi Handlowe 

Dla firm 
zwolnionych z 

VAT 

Dla firm 
rozliczających 

VAT** 

Dla firm 
zwolnionych z 

VAT 

Dla firm 
rozliczających 

VAT 

 5 199 zł 252 zł 463 zł 596 zł 

 10 252 zł 317 zł 661 zł 794 zł 
 20 317 zł 384 zł 992 zł 1 125 zł 
30 384 zł 450 zł 1 190 zł 1 323 zł 
50 450 zł 516 zł 1 654 zł 1 786 zł 
75 503 zł 569 zł 1 984 zł 2 116 zł 

100 555 zł 622 zł 2 248 zł 2 381 zł 
125 608 zł 675 zł 2 513 zł 2 645 zł 
150 661 zł 728 zł 2 777 zł 2 910 zł 
175 714 zł 781 zł 3 042 zł 3 174 zł 
200 767 zł 834 zł 3 306 zł 3 439 zł 
225 820 zł 887 zł 3 571 zł 3 703 zł 
250 873 zł 940 zł 3 835 zł 3 968 zł 
275 926 zł 992 zł 4 100 zł 4 232 zł 
300 979 zł 1 045 zł 4 364 zł 4 497 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 – 70 zł /1 osoba/m-c 
- umowy zlecenia – 45 zł/1 osoba/m-c 
- umowy o dzieło – 35 zł/1 osoba/m-c 
- wyrejestrowanie/zarejestrowanie pracownika w zus 30 zł 
 
Wystawianie faktur sprzedaży w imieniu klienta – 12 zł/1szt 
Sporządzanie zeznania rocznego PIT – 130 zł 
Sporządzenie PIT-11 pracownika – 35 zł 
Sporządzanie sprawozdania finansowego wraz z zeznaniem CIT – jednomiesięczne wynagrodzenie  
Konsultacje i pomoc księgowa – 190 zł/godzina 
Zaświadczenie o zatrudnieniu i przychodach – 30 zł  
Sporządzenie zestawienia z danymi do wniosku o kredyt/leasing/dotację dla podatników PIT – 60 zł 
Sporządzenie zestawienia z danymi do wniosku o kredyt/leasing/dotację dla podatników CIT– 240 zł 
Sporządzenie wniosku ZUS – 30 zł 



Sporządzenie wniosku o ulgę deminimis – 60 zł 
Sporządzenie sprawozdania GUS - 60-120 zł 
Opłata za wysyłkę listu poleconego – 15 zł  
Opłata za aktualizację danych CEIDG, ZUS, US – 30 zł  
Korekta deklaracji z powodu działania/zlecenia klienta – 60 zł 
Przechowywanie archiwum dokumentów – 25 zł/1 segregator/rok 
Wykonywanie czynności księgowych związanych z importem danych księgowych wraz z ich weryfikacją z 
dokumentami księgowymi oraz procesem księgowym – 140 zł/h 
Zgłoszenie pracownika do uzyskania zaświadczenia ZUS A1 – 80 zł osoba 
Zarejestrowanie pracownika będącego cudzoziemcem w Urzędzie pracy – 80 zł/ osoba 

  
 


