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KSIĘGI RACHUNKOWE 

Opłata za usługi ustalana jest indywidualnie. Wynagrodzenie kalkulowane jest przy uwzględnieniu rodzaju 

prowadzonej działalności, branży, ilości dokumentów, operacji gospodarczych, liczby zatrudnionych 

pracowników, aktywnych umów cywilno-prawnych oraz oczekiwanych przez Klienta usług dodatkowych.  

Orientacyjny cennik usług prowadzenia ksiąg handlowych: 

 

Ilość księgowań w miesiącu Wynagrodzenie miesięczne 

1-20 500,00 zł 

21-30 600,00 zł 

31-40 700,00 zł 

41-50 800,00 zł 

51-60 900,00 zł 

61-70 1000,00 zł 

71-80 1100,00 zł 

81-90 1200,00 zł 

91-100 1300,00 zł 

powyżej 100 cena ustalana indywidualnie 

 

Zakres świadczonych usług: 

• prowadzenie ksiąg handlowych      w cenie ryczałtowej 

• obliczanie i sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7K, rejestry VAT w cenie ryczałtowej 

• sporządzanie i wysyłka JPK     w cenie ryczałtowej 

• obliczania zaliczek od podatku dochodowego od osób prawnych  w cenie ryczałtowej 

• sporządzanie rocznego planu amortyzacji     w cenie ryczałtowej 

• sporządzanie ewidencji środków trwałych    w cenie ryczałtowej 

• opracowanie/ aktualizacja polityki rachunkowości     od 500,00 zł 

• sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, bilansu oraz  

rachunku zysków i strat      jednomiesięczne wynagrodzenie 

• rejestrację do VAT      100,00 zł 

• aktualizacja danych w US i KRS     100,00 zł 

• sporządzenie zestawień, sprawozdań, prognoz, 

wymaganych przez banki lub zarząd, pomoc  

w wypełnianiu wniosków kredytowych    ustalane indywidualnie  

• wypełnianie deklaracji PCC, DN-1     100,00 zł 

• sporządzanie sprawozdań do GUS     100,00 zł 

• sporządzenie CIT-8      100,00 zł 

• obsługa kadrowo-płacowa     50,00 zł/ osobę/m-c 

(w tym: sporządzanie list płac, comiesięcznych deklaracji ZUS, obliczania zaliczek do podatku 

dochodowego od osób fizycznych i deklaracji rocznych PIT-11 i PIT-4R, delegacje pracowników, 

przedsiębiorców oraz zarządu). 

 

Przy dużej ilości zatrudnionych osób (powyżej 20 osób) – cena ustalana indywidualnie. 

 

Na życzenie odbieramy dokumenty w siedzibie Klienta (za dodatkową opłatą). 

Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć odpowiednią stawkę podatku VAT. 

 

Prezentowana oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §1 

Kodeksu Cywilnego. 

  


