
 

Wysokość wynagrodzenia dla biura rachunkowego 

 – załącznik do umowy usługi księgowe podstawowe 

 

 

 

 

Powyższe kwoty dotyczą wstępnej wyceny, która uzależniona jest od faktycznej  

czasochłonności i skomplikowania transakcji dokonywanych w firmie. 

 

Przedstawiony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych 

kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym. Usługi niewymienione w cenniku będą wyceniane indywidualnie. 

 

Wymienione kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązującej stawki. 

Ewidencja ryczałtowa Bez ewidencji VAT Z ewidencją VAT 

Do 30 dokumentów 151 zł 172 zł 

 31- 50 dokumentów 172 zł 216 zł 

51-75 dokumentów 205 zł 270 zł 

76-100 dokumentów 248 zł 324 zł 

Powyżej 100 dokumentów Każdy następny dokument 4,80 zł 

dla zawieszonych działalności cena do uzgodnienia indywidualnego 

Książka przychodów i rozchodów (KPiR) Bez ewidencji VAT Z ewidencją VAT 

Do 30 dokumentów 215 zł 259 zł 

 31- 50 dokumentów 302 zł 356 zł 

51-80 dokumentów 378 zł 453 zł 

81-100 dokumentów 464 zł 550 zł 

Powyżej 100 dokumentów Każdy następny dokument 5,90 zł 

dla zawieszonych działalności - cena do uzgodnienia indywidualnego 

Zamknięcie roczne ryczałt/ KPiR 

Średnia cena usług z ostatnich 3 miesięcy rozliczanych przez BR, lub średnia cena z tylu miesięcy ile obsługiwało 
BR, dla zawieszonych JDG – cena do uzgodnienia indywidualnego 



Wysokość wynagrodzenia dla biura rachunkowego 

 – załącznik do umowy usługi kadrowo-płacowe podstawowe 

 

Powyższe kwoty dotyczą wstępnej wyceny, która uzależniona jest od faktycznej  

czasochłonności i skomplikowania transakcji dokonywanych w firmie. 

 

Przedstawiony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych 

kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym. Usługi niewymienione w cenniku będą wyceniane indywidualnie. 

 

Wymienione kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług wg aktualnie obowiązującej stawki. 

obsługa kadrowa /prowadzenie teczek osobowych, sporządzanie umów o pracę, 

załączników, aneksów, obsługa ZUS, wystawianie świadectw pracy/  

um. o pracę (stawka za 1 pracownika polskiego) 

35 zł/miesięcznie 

obsługa płacowa /wyliczanie wynagrodzenia, wynagrodzenia chorobowego, 

wynagrodzenia za urlop, zaliczki PIT/ um. o pracę  

(stawka za 1 pracownika polskiego) 

60 zł/miesięcznie 

pakiet obsługa kadrowa + obsługa płacowa (stawka za 1 pracownika polskiego) 80 zł/miesięcznie 

obsługa umów cywilnoprawnych, powołania  

(stawka za 1 zleceniobiorcę polskiego) 
50 zł/miesięcznie 

obsługa PPK do ustalenia 

obsługa umów cywilnoprawnych cudzoziemców od 60 zł/miesięcznie 

obsługa L4 zleceniobiorcy  np. wysłanie wniosku o wypłatę zasiłku, korespondencja z ZUS 20 zł/ za każdą czynność 

sporządzenie rocznego rozliczenia PIT+ RMUA roczna  

(stawka za 1 pracownika/zleceniobiorcę) 
50 zł 

sporządzenie sprawozdania GUS (sprawozdania finansowe i kadrowo-płacowe) 
80 zł/ każda rozpoczęta 

godzina 

sporządzanie zaświadczenia o zatrudnieniu/wynagrodzeniu na druku biura 

rachunkowego 
27 zł/sztuka 

sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu/wynagrodzenie na druku obcym (wydanym 

przez bank, urząd pracy itd.) 
37 zł/sztuka 

sporządzenie informacji RP-7 (stawka za 1 pracownika) 150 zł/sztuka 

standardowa obsługa ZUS właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej 

(sporządzanie comiesięcznego DRA, jego wysyłka do ZUS, rozliczanie składek  

w kosztach) cena nie zawiera obsługi ZUS wyliczanego od przychodu/dochodu/rozliczania 

ZUS wg nowego ładu i innych niestandardowych podstaw 

25 zł/miesięcznie 

wyliczanie składki zdrowotnej wg nowego ładu 35 zł/miesięcznie 

wyliczanie składki zdrowotnej wg nowego ładu wg dla ryczałtu ewidencjonowanego 15zł/miesięcznie 

obsługa L4 właściciela działalności np. wysłanie wniosku o wypłatę zasiłku, korekta DRA 

po wypłacie zasiłku, korespondencja z ZUS 
20 zł/każdą czynność 

rozliczanie ZUS osoby współpracującej w JDG 50 zł/miesięcznie 

weryfikacja sytuacji przedsiębiorcy i wyliczenie podstawy i wysokości  

składek wg ZUS+ wraz z rejestracją przedsiębiorcy w ZUS 
300 zł/rok 



Wysokość wynagrodzenia dla biura rachunkowego 

 – załącznik do umowy usługi księgowe dodatkowe 

 

 

 

Powyższe kwoty dotyczą wstępnej wyceny, która uzależniona jest od faktycznej  

czasochłonności i skomplikowania transakcji dokonywanych w firmie. 

 

Przedstawiony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia 

szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym. Usługi niewymienione w cenniku będą wyceniane 

indywidualnie. 

 

Wymienione kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług wg aktualnie 

obowiązującej stawki. 

 

 

deklaracja OSS 35 zł/pozycję wykazaną w deklaracji 

deklaracja VAT-UE 50 zł/deklaracja 

deklaracja VAT-9M 50 zł/deklaracja 

wykazanie import/eksport w deklaracji VAT-7/wykazanie transakcji  

w plikach JPK_VAT 
45 zł/ transakcja 

wystąpienie o zwrot podatku VAT 150 zł 

ulga na złe długi 150 zł 

udział w kontroli/czynnościach sprawdzających/ 

przygotowywanie dokumentów 
od 50 zł 

korekta deklaracji ZUS/US/VAT-UE/plików JPK_VAT/dokumentów 

zgłoszeniowych/dokumentów rozliczeniowych/korekta 30 krotności itd.  

z przyczyn nie leżących po stronie biura rachunkowego  

np. dostarczenie dokumentów po terminie wysłania deklaracji  

100 zł/deklaracja 

ewidencja wyposażenia/środków trwałych/dokonywanie  

odpisów amortyzacyjnych 
15 zł miesięcznie za jeden środek trwały 

przyjęcie/likwidacja środka trwałego 60 zł 

naliczanie kosztów ewidencji pojazdów (do opłaty środowiskowej) od 50 zł/miesięcznie 

rozliczanie różnic kursowych od 100 zł/miesięcznie 

audyt/sprawdzanie poprawności księgowań, dekretów itp. 250 zł/za każdą rozpoczętą godzinę 

naliczanie odsetek podatkowych od 50 zł 



Wysokość wynagrodzenia dla biura rachunkowego 

 – załącznik do umowy usługi dodatkowe 

 

Usługi sekretarskie: odszukiwanie dokumentów na życzenie klienta, 

skanowanie i przesyłanie elektroniczne, chronologicznie układanie 

dokumentów dostarczonych do biura, odpisywanie na maile w imieniu 

klienta, sporządzanie pism do urzędów, kontrahentów w imieniu 

klienta, sporządzanie i wysyłka poczty tradycyjnej 

150 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę 

Inne usługi back office: wyszukiwanie danych w przeglądarce, 

organizowanie kalendarza, organizacja spotkań, tworzenie prezentacji 

PP, materiałów i innych dokumentów itp. 

150 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę  

Usługa drukowania dokumentów 1 zł/stronę 

 

 

Usługi ekspres – sporządzenia i wysyłki deklaracji/innych 

dokumentów/wyliczenia podatków w terminie ustawowym po 

dostarczeniu przez Zleceniodawcę dokumentów po terminie zawartym 

w umowie/ekspresowe rozliczenie miesiąca na życzenie klienta 

45% ceny podstawowej 

 

Usługa konsultacji 

 

150 zł za każda rozpoczętą 

godzinę 

 

 

Powyższe kwoty dotyczą wstępnej wyceny, która uzależniona jest od faktycznej  

czasochłonności i skomplikowania transakcji dokonywanych w firmie. 

 

Przedstawiony cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia 

szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym. Usługi niewymienione w cenniku będą wyceniane 

indywidualnie. 

 

Wymienione kwoty są kwotami netto, należy do nich doliczyć podatek od towarów i usług wg aktualnie 

obowiązującej stawki. 

 


