
LP KWOTA PODSTAWOWA Kwota netto

1 CENA PODSTAWOWA DO 20 ZAPISÓW KSIĘGOWYCH 
2 KPiR OD 220 zł
3 KH OD 950 zł
4 POWYŻEJ 20 ZAPISÓW KSIEGOWYCH - ZA KAŻDY KOLEJNY ZAPIS KSIĘGOWY* cena indywidualna 

5
Ponowne przeliczenie urlopów - po otrzymaniu świadectw pracy od pracownika w trakcie zatrudnienia - po zamknięciu roku 
kalendarzowego cena od 100 zł

6
Ponowne przeliczenie urlopów - po otrzymaniu świadectw pracy od pracownika w trakcie zatrudnienia - w trakcie roku 
kalendarzowego cena od 60 zł

7 Korekty z przyczyn nie leżących po stronie biura – lista płac / rachunków do umów zleceń /umów o dzieło / pit-4 (mc) od 65 zł
8 Pismo komornicze (pracodawcy) od 70 zł
9 Korekty z przyczyn nie leżących po stronie Biura – deklaracja ZUS (mc) od 65 zł

10 Przygotowanie druku Z-3B, ZAS -53 Przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 65 zł
11 Obsługa zasiłku macierzyńskiego Przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 200 zł
12 Obsługa zasiłku macierzyńskiego osoby zatrudnionej na umowe zlecenie/umowe o pracę 100 zł
13 Obsługa zasiłku opiekuńczego Przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 100 zł
14 Obsługa zasiłku opiekuńczego osoby zatrudnionej na umowe zlecenie/umowe o pracę 100 zł
15 Obsługa urlopu ojcowskiego Przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 100 zł
16 Obsługa urlopu ojcowskiego osoby zatrudnionej na umowe zlecenie/umowe o pracę 100 zł
17 Przygotowanie druku ZCNA przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca - członków rodziny 50 zł
18 Przygotowanie druku ZCNA członków rodziny osoby zatrudnionej (dot. Umowa o pracę, umowa zlecenie) 50 zł
19 Przygotowanie druków ZUA, ZZA, ZWUA (zmiana kodów ZUS) przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 150 zł
20 Przygotowanie druków ZPA, ZWPA przedsiębiorcy / os. Współpracującej / udziałowca 50 zł
21 Zgłoszenie - rozliczenie konta w ZUS od 30 zł
22 Zgłoszenie - przywrócenie terminu składek ZUS chorobowe 50 zł
23 Zgłoszenie podatnika do ZUS z kodem 059000 i ustalenie podstawy zus od dochodu 150 zł
24 Kontynuacja Kodu 059000 (DRA od dochodu) -pierwszy miesiąc obsługi danego roku 150 zł
25 Rozliczenie miesięczne DRA od dochodu 059000 60 zł
26 Korekta kodu 059000 przeliczenia w związku z korektą zeznania rocznego od 100 zł

27
Obsługa ZUS składki zdrowotnej liczonego od dochodu skala podatkowa/podatek liniowy/podatek zryczałtowany/karta 
podatkowa 70 zł

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 

CENNIK BIURO RACHUNKOWE PRZYBILLA SP Z O.O.



28 Wniosek o odroczenie składki zus od 50 zł
29 DRUK KOA pracodawcy od 70 zł
30 DRUK KOA pracownika od 70 zł
31 DRUK KOA zleceniobiorcy od 70 zł
32 Inne usługi związane z ZUS nie wymienione w cenniku za 1h od 180 zł
33 Roczne rozliczenie ZUS składki zdrowotnej liczonej od dochodu (wg założeń Nowego Ładu - obowiązuje za 2022r.) od 200 zł

34 Korekty z przyczyn nie leżących po stronie biura - dekl. VAT-7 (za mc) / VAT-7K od 70 zł
35 Korekta z przyczyn nie leżących po stronie biura - dekl. JPK (za mc) od 70 zł
36 Korekty z przyczyn nie leżących po stronie biura - podatku dochodowego PIT (za mc) od 70 zł
37 Korekty z przyczyn nie leżących po stronie biura - podatku dochodowego CIT (za mc) od 80 zł
38 Noty korygujące (za 1 szt.)- sporządzenie 20 zł
39 Rozliczanie delegacji krajowej od 40 zł
40 Rozliczanie delegacji zagranicznej od 60 zł
41 VAT-9M - wypełnienie deklaracji 90 zł
42 Zaświadczenie o niezaleganiu z US od 60 zł
43 Zaświadczenie o niezaleganiu z ZUS od 30 zł
44 Sprawozdania do GUS od 150 zł
45 Przygotowanie wniosku kredytowego do banku od 80 zł
46 Obsługa osoby współpracującej 80 zł
47 Deklaracja miesieczna VAT-UE 70 zł
48 Wypełnienie /aktualizacja deklaracji VAT-R 80 zł
49 Wypełnienie /aktualizacja deklaracji VAT-26 80 zł
50 Wypełnienie /aktualizacja deklaracji VAT-Z 80 zł
51 Wypełnienie dekalracji PCC-3 (1 szt.) od 100 zł
52 Wypełnienie / aktualizacja NIP-2 / NIP-8 (dla spółek cywilnych/spółek handlowych) od 80 zł
53 Prowadzenie rozrachunków dla KPIR lub ryczałt od 60% wartości usługi z zapisami księgowymi (np. Metoda kasowa firmy) cena indywidualna 
54 Rozliczenie proporcji VAT od 25% od usługi podstawowej + zapisy księgowe - uzgodnienie indywidualne cena indywidualna 
55 Obsługa dotacji, dofinansowań od 160 zł
56 Ulga na złe długi - (1 kontrahent) 60 zł
57 Dodatkowe usługi księgowe nie wymienione w cenniku wycena indywidualna za 1h od 180 zł

58 PIT-11 (za 1-go pracownika – jednorazowa opłata w styczniu) 30 zł

DODATKOWE USŁUGI KSIĘGOWE

USŁUGI ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM ROCZNYM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ



59 PIT-4R (jednorazowa opłata w styczniu) 120 zł

60
Sporządzenie rocznego zeznania począwszy rozliczenia za rok 2021 (pit-28) WG PRZEKAZYWANYCH ZALICZEK COMIESIĘCZNYCH 
od 150 zł

61
Sporządzenie rocznego zeznania począwszy rozliczenia za rok 2021 (pit-36) WG PRZEKAZYWANYCH ZALICZEK COMIESIĘCZNYCH 
od 150 zł

62
Sporządzenie rocznego zeznania począwszy rozliczenia za rok 2021 (pit-36L) WG PRZEKAZYWANYCH ZALICZEK COMIESIĘCZNYCH 
od 150 zł

63
Sporządzenie rocznego zeznania począwszy rozliczenia za rok 2021 (pit-16a) WG PRZEKAZYWANYCH ZALICZEK COMIESIĘCZNYCH 
od 150 zł

64 USTALENIE ZALICZEK Z URZĘDEM SKARBOWYM DO ZEZNANIA ROCZNEGO na prosbę klienta od 120 zł
65 Korekta zeznania rocznego z przyczyn nie leżących po stronie biura od 70 zł
66 Przygotowanie zestawienia do samodzielnego rozliczenia pit rocznego przez Klienta od 70 zł
67 Sporządzenie rocznego zeznania (pit-37) od 70 zł


