
  

 

Tabela usług i opłat 

aktualizacja dn. 03.02.2023 

Książka Przychodów i Rozchodów  

 

 

 

 

 

 

 

Księgi Rachunkowe  

 

 

950

do 10 
dokumentów

1890

do 50 
dokumentów

3490

do 100 
dokumentów

Dodatkowe usługi Książka Przychodów i Rozchodów 

Obsługa waluty + 20% 

Obsługa proporcji w VAT + 20% 

Obsługa metody kasowej + 20% 

Obsługa zakupów/sprzedaży za granicę (Facebook, Google, 
Amazon, inne) 

+ 20% 

Obsługa płatności w banku + 50% 

Obsługa w czasie rzeczywistym (na bieżąco, co tydzień) + 50% 

Zamknięcie miesiąca ze strony klienta pierwszego dnia kolejnego 
miesiąca 

 - 20 % 

299

do 5 
dokumentów

69

za każde kolejne 
zaczęte 10



  

 

 

Usługi kadrowo-płacowe 
cena w zł 

netto 

Wyliczenie podstawy do składki Mały ZUS Plus przedsiębiorcy 169 

Rozliczenie składek ZUS przedsiębiorcy/ korekta miesięczna deklaracji ZUS 69 

Korekta roczna składki zdrowotnej  159 

Obsługa płacowa zatrudnionych za 1 czynność płacową.  

Czynności płacowe: 

- naliczenie płacy bez potrąceń 

- przygotowanie Z3 

- ZWUA/ZUA/ZCNA 

- obsługa PPK/ osoba 

59 

Naliczenie płacy jednej osoby z jednym potrąceniem 69 

Naliczenie płacy jednej osoby z kilkoma potrąceniami  79 

Obsługa kadrowa zatrudnionych za 1 czynność kadrową.  

Czynności kadrowe: 

- przygotowanie umowy, aneksu, świadectwa itp.  

59 

Dodatkowe usługi Księgi Rachunkowe 

Obsługa waluty + 20% 

Obsługa proporcji w VAT + 20% 

Obsługa metody kasowej + 20% 

Obsługa zakupów/sprzedaży za granicę (Facebook, Google, 
Amazon, inne) 

+ 20% 

Obsługa płatności w banku + 50% 

Obsługa w czasie rzeczywistym (na bieżąco, co tydzień) + 50% 

Zamknięcie miesiąca ze strony klienta pierwszego dnia kolejnego 
miesiąca 

 - 20 % 

Roczne sprawozdanie finansowe 
Dodatkowe, trzynaste 
wynagrodzenie w wysokości 
ostatniej faktury 

Bilans i rachunek zysków i strat w trakcie roku  
Stawka godzinowa, nie mniej 
niż 500 



  

- złożenie wniosku w ZUS 

- zaświadczenie dla pracownika 

- udzielenie odpowiedzi dla pracownika/komornika itp.  

Przygotowanie informacji rocznych osób zatrudnionych i zleceniobiorców/ 

wykonujących dzieło (PIT 11) / za jeden dokument  
49 

Kadry – założenie teczki osobowej  99 

Obsługa zwolnienia przedsiębiorcy 59 

 

 
Usługi dodatkowe - księgowość 
 

 

Sporządzenie korekty deklaracji VAT w związku ze spóźnionym dostarczeniem 

dokumentów, bądź dostarczeniem dokumentów niekompletnych bądź 

nieprawidłowo sporządzonych 

99 

Inne usługi (kontrola duplikacji, zbieranie faktur w imieniu klienta, kontrola 

kompletności faktur, usługi managera HR) 

indywidualnie 

 

 
Opłaty dodatkowe: 
  

Opłata 

Opłata za obsługę dokumentów dostarczonych między  

5 a 15 

+50% 

wartości 

bieżącej 

faktury 

Opłata za obsługę dokumentów dostarczonych między  

15 a 24 

+ 100% 

wartości 

bieżącej 

faktury 

 


