
1. Sporządzanie dodatkowych dokumentów dla pracowników wynikających z zatrudnienia:

- zaświadczenia o zarobkach 30 zł

- PIT-11+RMU+RP7 itp. 20 zł

- PIT-8C 20 zł

- pisma komornicze, 30 zł

- duplikaty dokumentów pracowniczych od 20 zł

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z  PFRON cena ustalana indywidualnie

4. Sporządzenie dokumentacji do Urzędu Pracy cena ustalana indywidualnie

5. Rozliczenie dotacji UP cena ustalana indywidualnie

6. Rozliczenie roczne dodatkowe lub niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej od 70 zł

7. Rozliczenie roczne w czasie zawieszenia działalności gospodarczej od 100 zł

8. Deklaracja VAT lub JPK_VAT, korekta w czasie zawieszenia działalności gospodarczej od 100 zł

9. Deklaracje zgłoszeniowe, wnioski i inne dokumentów do US i ZUS (opłata za dokumenty) od 50 zł

10. Wniosek o niezaleganiu ZUS, US i inne 100 zł

11. Sporządzenie dodatkowego pisma za podatnika do Komornika, US, ZUS 30 zł

12. Sprawozdanie do GUS od 70 zł

13. Przygotowanie dokumentacji kredytowej od 100 zł (1 w roku  w cenie)

14. Analizy, zestawienia  (stawka godzinowa ) od 100 zł

15. Deklaracja PCC i inne od 50 zł

16. Deklaracja V9M, VAT-9, VAT-26, od 70 zł

17. Deklaracje VAT UE 50 zł

18. Rozliczanie transakcji sprzedaży mieszanej VAT +20% ceny abonamentowej

19. Różnice kursowe 2 zł/szt.

20. Jednorazowa amortyzacja (pomoc de minimis) od 70 zł

21. Sprawozdanie do ochrony środowiska wraz z zestawieniem paliwa 20 zł/m-c/samochód

22. Nota korygująca w imieniu klienta 20 zł

23. Asystowanie przy kontroli US, ZUS, PIP 50 zł/ godz.

Cennik obowiązuje od dnia 01.03.2022 r.

Cennik usług dodatkowych 



24. Wyciągi bankowe (pełna księgowość) 1,50 zł / pozycję na WB

25. Sporządzenie zestawień, sprawozdań prognoz wymaganych przez bank lub zarząd od 100 zł

26. Sporządzenie rachunku zysków i strat oraz bilansu za m-c (nie dotyczy sprawozdania rocznego) od 100 zł

27. Sporządzenie bilansu za kwartał okresu obrachunkowego (nie dotyczy sprawozdania rocznego) od 100 zł

28. Sporządzenie rocznego sprawozdanie finansowego (Bilans, RZiS, informacja dodatkowa) cena ustalana indywidualnie

29. Usługi nieprzewidziane cennikiem lub po za zakres umowy z klientem cena ustalana indywidualnie

30. Usługi express (do 3 dni roboczych) +50% ceny podstawowej

Podane ceny sa cenami netto.

Na usługi pozostałe nie wskazane w umowie abonamentowej lub cenniku usług dodatkowych cena ustalana jest indywidualnie.


