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Pakiet podstawowy  Premium  VIP  

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ 

Propozycja dla mikro spółek, spółek 
rozpoczynających działalność 

Najkorzystniejszy wybór dla zdecydowanej 
większości podmiotów 

Plan dla podmiotów oczekujących 
precyzyjnie 

dopasowanej usługi  

Ilość 
dokumentów 

w 
abonamencie 

Cena 
podatnicy 

zwolnieni z VAT/  
podatnicy VAT 

czynni 

Cena za 
każdy 

następny 
dokument 

Ilość 
dokumentów 

w 
abonamencie 

Cena 
podatnicy 

zwolnieni z VAT/  
podatnicy VAT 

czynni 

Cena za 
każdy 

następny 
dokument 

Opłata ustalana indywidualnie uzależniona 
od 

wymiaru czasu pracy niezbędnego do 
wykonania 

usługi 

5 
10 

300 zł / 350 zł 
400 zł / 450 zł  

25 zł 
20 zł 

20 
30 
60 
90 

150 
300 
400 
800 

600 zł / 650 zł 
700 zł / 750 zł 

1000 zł / 1100 zł 
1300 zł / 1400 zł 
1700 zł / 1850 zł 
2300 zł / 2500 zł 
2900 zł / 3150 zł 
4900 zł / 5520 zł 

16 zł 
16 zł 
15 zł 
13 zł 
10 zł 
7 zł 
7 zł 
6 zł 

Skontaktuj się z nami w celu otrzymania 
wyceny 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie 
zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie 
plików JPK_KR 
 

w ramach abonamentu 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie 
zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie 
plików JPK_KR 
 

w ramach abonamentu 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie 
zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie 
plików JPK_KR 
 

w ramach abonamentu 

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie 
plików JPK_VAT 
 

w ramach abonamentu 

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie 
plików JPK_VAT 
 

w ramach abonamentu 

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie 
plików JPK_VAT 
 

w ramach abonamentu 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych 
 

w ramach abonamentu 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych 
 

w ramach abonamentu 

Prowadzenie ewidencji środków trwałych 
 

w ramach abonamentu 

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny 
dostęp do dokumentów księgowych 

 
10 zł 

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny 
dostęp do dokumentów księgowych 
 

do 20 dokumentów w miesiącu w ramach 
abonamentu 

powyżej 20 dokumentów w miesiącu 0,50 zł 
za kolejny dokument  

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny 
dostęp do dokumentów księgowych 
 

w ramach abonamentu 

Sporządzenie i przesłanie deklaracji 
zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych 
ZUS za właściciela firmy (opłata za 1 
deklarację) 

50 zł 

Sporządzenie i przesłanie deklaracji 
zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych 
ZUS za właściciela firmy (opłata za 1 
deklarację) 

50 zł 

Sporządzenie i przesłanie deklaracji 
zgłoszeniowych oraz deklaracji 
rozliczeniowych ZUS za właściciela firmy 
(opłata za 1 deklarację) 

50 zł 

Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w 
zakresie podatku dochodowego  
(opłata za 1 korygowany okres) 
 

70 zł 

Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego 
w zakresie podatku dochodowego  
(opłata za 1 korygowany okres) 
 

70 zł 

Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego 
w zakresie podatku dochodowego  
(opłata za 1 korygowany okres) 
 

w ramach abonamentu 
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Korekta w zakresie podatku VAT  
(opłata za 1 korygowany okres) 
 

70 zł 

Korekta w zakresie podatku VAT  
(opłata za 1 korygowany okres) 
 

70 zł 

Korekta w zakresie podatku VAT  
(opłata za 1 korygowany okres) 
 

w ramach abonamentu  

Korekta deklaracji ZUS, CIT z przyczyn 
niezależnych od biura 
 

70 zł 

Korekta deklaracji ZUS, CIT z przyczyn 
niezależnych od biura 
 

70 zł 

Korekta deklaracji ZUS, CIT z przyczyn 
niezależnych od biura 
 
w ramach abonamentu  

Obsługa czynności sprawdzających i kontroli 
podatkowych oraz ZUS 
 

od 150 zł/h 

Obsługa czynności sprawdzających i kontroli 
podatkowych oraz ZUS 
 

od 150 zł/h 

Obsługa czynności sprawdzających i kontroli 
podatkowych oraz ZUS 
 

w ramach abonamentu 

Konsultacja księgowa/biznesowa 
 

od 200 zł/h 

Konsultacja księgowa/biznesowa 
 

od 200 zł/h 

Konsultacja księgowa/biznesowa 
 

od 200 zł/h 

Sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT 9M oraz 
faktur wewnętrznych na potrzeby deklaracji 
 

50 zł 

Sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT 9M oraz 
faktur wewnętrznych na potrzeby deklaracji 
 

50 zł 

Sporządzanie i wysyłka deklaracji VAT 9M 
oraz faktur wewnętrznych na potrzeby 
deklaracji 

w ramach abonamentu  

Wystawianie faktur sprzedaży  
(opłata 1 dokument) 
 

niedostępne 

Wystawianie faktur sprzedaży  
(opłata 1 dokument) 
 

7 zł 

Wystawianie faktur sprzedaży  
(opłata 1 dokument) 
 

w ramach abonamentu 

Rozliczenie delegacji  
(opłata za 1 delegację) 
 

40 zł 

Rozliczenie delegacji  
(opłata za 1 delegację) 
 

40 zł 

Rozliczenie delegacji  
(opłata za 1 delegację) 
 

w ramach abonamentu 

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, 
wniosków i innych dokumentów do urzędu 
skarbowego, ZUS lub innych instytucji np. 
banków (opłata za 1 dokument) 
 

50 zł 

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, 
wniosków i innych dokumentów do urzędu 
skarbowego, ZUS lub innych instytucji np. 
banków (opłata za 1 dokument) 
 

50 zł 

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, 
wniosków i innych dokumentów do urzędu 
skarbowego, ZUS lub innych instytucji np. 
banków (opłata za 1 dokument) 
 

w ramach abonamentu 

Przygotowywanie przelewów w systemie 
bankowym klienta  
(opłata za 1 przelew) 
 

7 zł 

Przygotowywanie przelewów w systemie 
bankowym klienta  
(opłata za 1 przelew) 
 

7 zł 

Przygotowywanie przelewów w systemie 
bankowym klienta  
(opłata za 1 przelew) 
 

w ramach abonamentu 

Sporządzenie raportu kasowego, rozliczenia 
wydatków/zaliczki 
(opłata za każde 10 pozycji) 
 

50 zł 

Sporządzenie raportu kasowego, rozliczenia 
wydatków/zaliczki 
(opłata za każde 10 pozycji) 
 

50 zł 

Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu 
kasowego, rozliczenia wydatków/ zaliczki 
(opłata za każde 10 pozycji) 
 

w ramach abonamentu 

Sprawozdania do GUS / NBP  
(opłata za 1 sprawozdanie) 
 

300 zł 

Sprawozdania do GUS / NBP  
(opłata za 1 sprawozdanie) 
 

300 zł 

Sprawozdania do GUS / NBP  
(opłata za 1 sprawozdanie) 
 
 

w ramach abonamentu 
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Opracowanie polityki rachunkowości  
(opłata za dokument) 
 

800 zł 

Opracowanie polityki rachunkowości  
(opłata za dokument) 
 

800 zł 

Opracowanie polityki rachunkowości  
(opłata za dokument) 
 

w ramach abonamentu 

Wysyłka rocznego sprawozdania finansowego 
do KRS lub KAS 

300 zł 

Wysyłka rocznego sprawozdania finansowego 
do KRS lub KAS 

300 zł 

Wysyłka rocznego sprawozdania finansowego 
do KRS lub KAS 

300 zł 

Sporządzanie raportów księgowych według 
parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego 
na podstawie zestawień zapisów księgi  
(opłata za raport) 

od 50 zł 

Sporządzanie raportów księgowych według 
parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego 
na podstawie zestawień zapisów księgi 
(opłata za raport) 

od 50 zł 

Sporządzanie raportów księgowych według 
parametrów zdefiniowanych przez Zlecającego 
na podstawie zestawień zapisów księgi  
(opłata za raport) 

w ramach abonamentu 

Sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego, roczne rozliczenie podatku 
dochodowego, sporządzenie deklaracji 
podatkowej 

opłata abonamentowa  
jednak nie mniej niż 800 zł 

Sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego, roczne rozliczenie podatku 
dochodowego, sporządzenie deklaracji 
podatkowej 

opłata abonamentowa  
jednak nie mniej niż 800 zł 

Sporządzenie rocznego sprawozdania 
finansowego, roczne rozliczenie podatku 
dochodowego, sporządzenie deklaracji 
podatkowej 

opłata abonamentowa 
 jednak nie mniej niż 800 zł 

Przygotowanie Bilans, RZiS w ciągu roku 
 

połowa opłaty abonamentowej  

Przygotowanie Bilans, RZiS w ciągu roku 
 

połowa opłaty abonamentowej  

Przygotowanie Bilans, RZiS w ciągu roku 
 

połowa opłaty abonamentowej  

Opłata od ryzyka za każdy 1 mln obrotu w 
miesiącu 

300 zł 

Opłata od ryzyka za każdy 1 mln obrotu w 
miesiącu 

300 zł 

Opłata od ryzyka za każdy 1 mln obrotu w 
miesiącu 

300 zł 

Przygotowanie i wysyłka listu poleconego 
pocztą 

30 zł/szt. 

Przygotowanie i wysyłka listu poleconego 
pocztą 

30 zł/szt. 

Przygotowanie i wysyłka listu poleconego 
pocztą 

30 zł/szt. 

Przygotowanie dokumentu OT i planu 
amortyzacji ŚT 

60 zł/szt. 

Przygotowanie dokumentu OT i planu 
amortyzacji ŚT 

60 zł/szt. 

Przygotowanie dokumentu OT i planu 
amortyzacji ŚT 

60 zł/szt. 

Przygotowanie wysyłki potwierdzenia sald 
 

30 zł/szt. 

Przygotowanie wysyłki potwierdzenia sald 
 

30 zł/szt. 

Przygotowanie wysyłki potwierdzenia sald 
 

30 zł/szt. 

Wystawienie noty korygującej 
 

20 zł/szt. 

Wystawienie noty korygującej 
 

20 zł/szt. 

Wystawienie noty korygującej 
 

20 zł/szt. 

Opłata za przechowywanie dokumentów 
księgowych przez Biuro po upływie terminów 
zobowiązujących do ich odbioru  
(opłata za rok, za każde 4 segregatory) 
 

opłata abonamentowa 

Opłata za przechowywanie dokumentów 
księgowych przez Biuro po upływie terminów 
zobowiązujących do ich odbioru  
(opłata za rok, za każde 4 segregatory) 
 

opłata abonamentowa 

Opłata za przechowywanie dokumentów 
księgowych przez Biuro po upływie terminów 
zobowiązujących do ich odbioru  
(opłata za rok, za każde 4 segregatory) 
 

opłata abonamentowa 

Objaśnienia 
① Dokumentem księgowym jest każdy dokument podlegający wpisowi do określonej ewidencji, np.: faktura, rachunek, umowa o pracę, dobowy 
raport fiskalny, wyciąg bankowy. Dokumentami księgowymi są także dokumenty wewnętrzne służące do księgowania np.: polecenia księgowania 
lub amortyzacji środków trwałych; 
② Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: w 
przypadku list płac – 1 dokument księgowy to każde 5 osób z listy; w przypadku wyciągów bankowych – 1 dokument księgowy to jedna strona 
wyciągu. 


