
 

 

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH 

 BIURA RACHUNKOWEGO QA SP. z o.o. 

Ważny od: 01.01.2023 r. 

 

Cennik usług: podatkowa księga przychodów i rozchodów - płatnik VAT 

Ilość dokumentów Cena netto 
od 1 do 10 dokumentów miesięcznie   300 zł + VAT 
od 11 do 24 dokumentów miesięcznie  350 zł + VAT 
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie  500 zł + VAT 
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie   650 zł + VAT 
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie  850 zł + VAT 
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie  950 zł + VAT 
powyżej 200 dokumentów miesięcznie  uzgodnienia indywidualne 
Powyżej wybranego pakietu, każda kolejna faktura 5,99 zł + VAT 

 

 

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

Ilość dokumentów Cena netto 
od 1 do 10 dokumentów miesięcznie 250 zł + VAT 
od 11 do 24 dokumentów miesięcznie 300 zł + VAT  
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie 350 zł + VAT 
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie   450 zł + VAT 
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie 500 zł + VAT 
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie 550 zł + VAT 
powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 
Powyżej wybranego pakietu, każda kolejna faktura 5,99 zł + VAT 

 

 

 

  



 

 

Cennik usług: księgi rachunkowe (księgi handlowe) 

Ilość dokumentów Cena netto 
od 1 do 10 dokumentów miesięcznie 500 zł + VAT 
od 11 do 24 dokumentów miesięcznie 650 zł + VAT 
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie 750 zł + VAT  
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie   1000 zł + VAT 
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie 1250 zł + VAT 
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie 1400 zł + VAT 
powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 
Powyżej wybranego pakietu, każda kolejna faktura 5,99 zł + VAT 

 

Cennik usług: ryczałt ewidencjonowany 

Ilość dokumentów Cena netto 
od 1 do 10 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 
od 11 do 24 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 
od 25 do 50 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 
od 51 do 100 dokumentów miesięcznie   uzgodnienia indywidualne 
od 101 do 150 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 
od 151 do 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 
powyżej 200 dokumentów miesięcznie uzgodnienia indywidualne 
Powyżej wybranego pakietu, każda kolejna faktura 5,99 zł + VAT 

 

Cennik usług: kadry i płace z obsługą ZUS i US 

 Cena netto 
Obsługa kadrowo-płacowa pracownika 35 zł + VAT / 1 pracownik 

 

Sporządzanie dokumentów pracowniczych 

 Cena netto 
Sporządzenie świadectwa pracy 50 zł + VAT / sztuka 

 

 

 



 

 

 

Usługi dodatkowe 

Rodzaj usługi Cena netto 
Sprawozdanie finansowe Opłata zgodnie z zawartą 

umową 
Przygotowanie dokumentów do KRS (uchwały, wniosek) 200,00 zł + VAT 
Zakładanie Spółki 600 zł + VAT i opłaty sądowe 
Przechowywanie dokumentacji księgowej za ubiegłe lata –
abonament na 5 lat (w cenie pakietu 5 sztuk segregatorów) 

1500 zł + VAT 

Sporządzenie Polityki Rachunkowości (podstawowy raport) 1400 zł + VAT 
Raport do GUS 200 zł + VAT 
Pomoc w zmianach spółki z o.o. 250 zł + VAT 

 
 Usługi wirtualne biuro  

 
Zakres usługi Wirtualny adres 
Opłata miesięczna  100 zł netto + VAT 
Adres do rejestracji firmy TAK 
Adres do korespondencji  TAK 
Odbieranie korespondencji  TAK 
Odbieranie przesyłek kurierskich TAK 
Skanowanie korespondencji w dniu odbioru  TAK 
Wysyłanie korespondencji 1 raz w miesiącu TAK 
Osobisty odbiór przesyłek  TAK 
*5% rabatu przy pakiecie rocznym  
Wysyłanie przesyłek pocztowych/kurierskich koszt przesyłki +6 zł netto 

 
 
 

 


