
                  Cennik usług Biura Rachunkowego 
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych 

kosztów współpracy z naszym biurem. Podane ceny usług są cenami netto i nie uwzględniają podatku VAT. 

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR) i ryczałt 
Liczba zapisów w KPiR KPiR (z rejestrem VAT + JPK) 

do 20 zapisów 200,00 zł /mc 

do 40 zapisów 300,00 zł /mc 

do 60 zapisów 400,00 zł /mc 

do 80 zapisów 500,00 zł /mc 

za każde kolejne 10 zapisów +40,00 zł /mc 

 
Prowadzenie ksiąg handlowych (Pełna księgowość) 

Ilość dokumentów Cena usługi 

Do 10 300,00 zł /mc 

Do 20 400,00 zł /mc 

Do 40 600,00 zł /mc 

Do 60 700,00 zł /mc 

Do 80 800,00 zł/mc 

 
Obsługa kadrowo-płacowa 

Typ rozliczanej osoby Cena za każdą osobę 

Osoba zatrudniona na umowę zlecenie lub osoba współpracująca 25,00 zł /mc 

Osoba zatrudniona na umowę o pracę 30,00 zł /mc 

Wspólnicy spółek cywilnych 50,00 zł /mc 

Właściciel jednoosobowej działalności 20,00 zł /mc 

Dodatkowe rozliczenia ZUS członka rodziny 10,00 zł /deklaracja 

 
Dodatkowe usługi 

Usługa Cena usługi 

Przechowywanie dokumentacji bezpłatnie 

Składanie deklaracji klienta drogą elektroniczną bezpłatnie 

Reprezentowanie klienta w urzędzie 100 zł za każdą godzinę 

Sporządzenie sprawozdania finansowego Równowartość faktury wystawionej za 
ostatni miesiac okresu obrachunkowego 

Wysyłka JPK na żądanie US (nie VATowcy) 20 zł (JPK dla KPiR) 

 
Rozliczenie PITu rocznego 

50 zł (indywidualne na podstawie PIT-11) 

100 zł (wspólne na podstawie PIT-11) 

Inne typy rozliczeń po wycenie biura 

Rozliczenia zagraniczne 
Standardowo +100% stawki bazowej, dokładna 

wycena po zapoznaniu się z dokumentacją 

Doradztwo podatkowe w zakresie podstawowym bezpłatnie 

Składanie korekt deklaracji księgowych powstałych w 
wyniku błędu klienta lub wykonywanie innych (nie 
zdefiniowanych w umowie) prac w imieniu klienta 

 
50 zł za każdą godzinę 

Skorzystaj z promocji. 

Promocja "Na start" jest przeznaczona dla Spółek rozpoczynających z nami współpracę. Każdy nowy 

Klient otrzyma rabat 50% przez 2 pierwsze miesiące, przy podpisaniu umowy z biurem na czas 

nieokreślony. 

Promocja "Przekaż dalej" jest przeznaczona dla obecnych Klientów, którzy polecą usługi Biura 

Rachunkowego BR LIBRO  innemu przedsiębiorcy. Otrzymany rabat wynosi 20% przez 2 kolejne 

miesiące współpracy. 


