
 
 
 

CENNIK USŁUG BIURA 

 
 

Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów  
- płatnik VAT 

 
Ilość dokumentów 

 
Cenna netto 

od 1 do 9 dokumentów miesięcznie od 250 do 300 zł + VAT 

od 10 do 24 dokumentów miesięcznie od 300 do 400 zł + VAT 

od 25 do 50 dokumentów miesięcznie od 400 do 500 zł + VAT 

od 51 do 100 dokumentów miesięcznie od 600 do 700 zł + VAT 

od 101 do 150 dokumentów miesięcznie od 800 do 900 zł + VAT 

od 151 do 200 dokumentów miesięcznie od 900 do 1000 zł + VAT 

powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 

 
 

Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów  
- podatnik zwolniony z VAT 

 
Ilość dokumentów 

 
Cenna netto 

od 1 do 9 dokumentów miesięcznie od 200 zł + VAT 

od 10 do 24 dokumentów miesięcznie od 300 zł + VAT 

od 25 do 50 dokumentów miesięcznie od 350 zł + VAT 

od 51 do 100 dokumentów miesięcznie od 400 zł + VAT 

od 101 do 150 dokumentów miesięcznie od 450 zł + VAT 

od 151 do 200 dokumentów miesięcznie od 500 zł + VAT 

powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 

 
 

 
 
 



 
 

 
Cennik usług: księgi rachunkowe (księgi handlowe) 

 
Ilość dokumentów 

 
Cenna netto 

od 1 do 9 dokumentów miesięcznie od 500 do 700 zł + VAT 

od 10 do 24 dokumentów miesięcznie od 700 do 800 zł + VAT 

od 25 do 50 dokumentów miesięcznie od 800 do 1000 zł + VAT 

od 51 do 100 dokumentów miesięcznie od 1000 do 1500 zł + VAT 

od 101 do 150 dokumentów miesięcznie od 1500 do 1900 zł + VAT 

od 151 do 200 dokumentów miesięcznie od 1900 do 2200 zł + VAT 

powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 

 
 

Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US 

 
Ilość pracowników 

 
Cenna netto 

od 1 do 5 pracowników od 200 zł + VAT 

od 6 do 10 pracowników od 350 zł + VAT 

od 11 do 20 pracowników od 650 zł + VAT 

powyżej 20 pracowników uzgodnienia indywidualne 

 

 

Oferta obejmuje: 

➢ prowadzenie ksiąg 
➢ rejestry VAT 
➢ deklaracje PIT, CIT, VAT  
➢ JPK 
➢ sprawozdania finansowe 
➢ listy płac 
➢ deklaracje ZUS 

 
 
Należy pamiętać, że specyfika każdej firmy się różni, dlatego końcowa cena za usługi księgowe może 
się różnić nawet o 50%. 
 


