
l.p KOD Usługa Cena netto*

1 PORADA Konsultacja na temat podatków, kadr,płac za godz. 150,00 zł

2
CEIDG 40,00 zł

3

4

BANK

28,00 zł

5
138,00 zł

6

Od 69,00 zł.

7

ZUS

40,00 zł

8

69,00 zł. **

9
40,00 zł

10
40,00 zł

11
Od 69,00 zł.

12
57,00 zł

13
69,00 zł. **

14
138,00 zł

15
138,00 zł

16
138,00 zł

17 Wniosek A1 Od 138,00 zł.

18

PUP

Biznes Plan do PUP  (do negocjacji) nie mniej niż 345,00 zł

19
57,00 zł

20
69,00 zł. 

Bonus lojalnościowy- za polecenie biura i nawiązanie współpracy z nowym klientem- 
bon rabatowy w wysokości 50 zł netto na usługi dodatkowe do wykorzystania w 

danym roku podatkowym

Zmiana wpisu CEIDG - zniamy niespowodowane 
kwestiami księgowymi

Zaświadczenie o dochodach pracowników na drukach 
banku przy obsłudze płacowej
Oświadczenie dla osób prowadzących DZ.G.(np. o 
dochodach na drukach bankowych)

Oświadczenie dla osób prowadzących DZ.G. (np. o 
dochodach na drukach bankowych) PROGNOZY kolejne 
lata za każdy 

następny rok

Dokumenty do ZUS- chorobowe Z-3B - osoba 
prowadząca DZ.G., zasiłek rehabilitacyjny

Dokumenty do ZUS- zasiłki (wypadkowe,  macierzyńskie, 
ojcowski, opieka itp.) - osoba prowadząca DZ.G.

ZUS Z-3 pracownika (jeżeli umowa z biurem jest zawarta 
tylko na obsługę płacową)
Pisma i wnioski do ZUS (np. przywrócenie terminu do 
chorobowego, zwrot nadpłaty składek itp..)

Korekty deklaracji ZUS za 1 miesiąc za okres bez umowy 
z biurem

Korekty deklaracji ZUS za 1 miesiac niezawinione przez 
biuro

RP-7 dla pracowników za okresy z umową z biurem (tylko 
płace) – za każdy rok

RP-7 dla pracowników za okresy bez umowy z biurem - 
za każdy rok

Wniosek o ustalenie kapitału początkowego (do 
negocjacji) nie mniej niż

Wniosek o ustalenie renty i emerytury  (do negocjacji) nie 
mniej niż

Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie 
wynagrodzeń i składek ZUS

Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o stażystę  (do 
negocjacji) nie mniej niż



21

PUP

138,00 zł

22 Inne wnioski do PUP nie mniej niż 69,00 zł. 

23
GMINY 138,00 zł

24
OHP

Wniosek o zawarcie umowy o refundację do WK OHP 69,00 zł. 

25
69,00 zł. 

26 DE MINIMIS 69,00 zł. 

27
OCH.ŚROD. 345,00 zł

28 KOREKTY
69,00 zł. 

29 Korekta deklaracji rocznej PIT niezawiniona przez biuro 46,00 zł

30
PIT

a) związane z DZ.G. (PIT-28, PIT-36, PIT-36L) 69,00 zł. 

31
46,00 zł

32 VAT

69,00 zł. 

33
69,00 zł. 

34 REMANENT
Wycena pozycji z remanentu dostarczonego przez klienta 23,00 zł/1 poz.

35 Sprawdzenie poprawności remanentu 6,90 zł/1 poz.

36

FAKTURY

Wystawianie faktur sprzedaży/noty korygującej 13,80 zł / 1 szt.

37 Wystawianie i wysyłka faktury/noty korygującej 20,70 zł/ 1 szt.

38 Przygotowanie wezwania do zapłaty 28,75 zł

39
GUS 46,00 zł

40 E-SĄD Wnioski do e-sądu -1 sprawa 575,00 zł

41
MF 575,00 zł

42

PFRON

Wniosek rejestracyjny do PFRON 150,00 zł

43 46,00 zł

44 69,00 zł. 

Wnioski do Powiatowego Urzędu Pracy o refundację 
kosztów na stworzenie stanowiska pracy  (do negocjacji) 
nie mniej niż

Wnioski do gmin o dofinansowanie wykształcenia 
młodocianych pracowników

Wniosek o refundację wynagrodzeń i składek ZUS 
młodocianych pracowników

Wniosek do Urzędu Skarbowego o pomoc de minimis – 
jednorazowa amortyzacja

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska (do 
negocjacji) nie mniej niż

Korekta rozliczenia miesięcznego i deklaracji VAT-7 
niezawiniona przez biuro

b) pozostałe PIT-y (np.. PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-28    
                   (najem prywatny)nie mniej niż

Deklaracja VAT-27 - sprzedaż przy zastosowaniu 
procedury odwrotnego obciążenia

Rozliczanie transakcji zagranicznych,Różnice kursowe 
dodatkowo nie mniej niż

Sporządzenie sprawozdania do Urzędu Statystycznego  
(do negocjacji) nie mniej niż

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową  (do 
negocjacji) nie mniej niż za 1 pytanie

Rozliczanie z PFRON- refundacja ZUS osoby 
prowadzącej DZ.G.

Rozliczanie z PFRON- miesięczne dofinansowanie do 
wynagrodzeń za 1 pracownika



45
KH

690,00 zł

46 690,00 zł

47 VZM 150,00 zł

48

INNE

Ksero za 1 str. 0,52 zł

49 Skan (z wysyłką lub zapisem na nośnik danych) 6,90 zł/1 poz.

50
46,00 zł

51 Przelew z konta klienta za 1 szt 13,80 zł / 1 szt.

52 150,00 zł

53 6,90 zł/1 poz.

54 Delegacje zagraniczne pracowników za 1 szt. Od 28 zł.

55 Sporządzenie i wydruk formularza KP lub KW za 1 szt. 1,30 zł

56

US
Sporządzenie deklaracji PCC za 1 szt 69,00 zł. 

57 Sporządzenie deklaracji SDZ za 1 szt nie mniej niż 150,00 zł

58 Wysyłka jpk- wysyłka na żądanie US 69,00 zł. 

59

BHP

Szkolenie wstępne bhp i ppoż- instruktaż ogólny 80,50 zł. **

60 Szkolenie okresowe bhp 80,50 zł. **

61 Analiza i ocena stanu bhp w firmie (raz na rok) Od 150,00 zł.

62 Udział w zespole powypadkowym Od 201 zł.

63 Ocena ryzyka zawodowego za 1 stanowisko 103,00 zł

64 Stworzenie regulaminu pracy Od 264 zł.

65 Stały nadzór bhp Od 132 zł.

* do ceny należy doliczyć podatek VAT 23%

** usługi zwolnione z podatku VAT

Opracowanie Zakładowego Planu Kont i Polityki 
Rachunkowości

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie 
mniej niż

Wniosek - zwrot VAT od materiałów budowlanych - (do 
negocjacji -nie mniej niż)

Sporządzenie lub przepisanie Innych dokumentów i 
zaświadczeń za 1 stronę

Składanie i odbieranie wniosków o nie zaleganie do US i 
ZUS za 1 szt + opłaty urzędowe

Przechowywanie dokumentów (za jeden segregator na 
m-c) od 1 maja następnego roku
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