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PŁACE KADRYROZLICZENIA ZUS KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość dla firm

Oferta Biura Obsługi Księgowej w Łomży obejmuje szeroki wachlarz usług 
z zakresu rachunkowości i księgowości. Rozliczamy pełną księgowość, 
księgi przychodów i rozchodów oraz inne ewidencje w tym ryczałt. 
Zajmujemy się między innymi rozliczaniem kadrowo-płacowym

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług. Zapewniamy 
indywidualne podejście do każdego Klienta. W razie jakichkolwiek pytań 
zachęcamy do kontaktu.

Zadowolenie naszych klientów oraz rzetelność prowadzonych ksiąg 
i rozliczeń jest dla nas priorytetem. Nasza działalność objęta jest ochroną 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywanych usług.

Zapraszamy do skorzystania z oferty Biura Obsługi Księgowej w Łomży.
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USŁUGI KSIĘGOWE DODATKOWE

L.P. USŁUGA CENA

1 deklaracja podatkowa VAT w cenie

2 korekta deklaracji podatkowej VAT* 50,00 zł*

3 informacja podsumowująca VAT-UE w cenie

4 korekta informacji podsumowującej VAT-UE* w cenie

5 deklaracja VAT-9M 50,00 zł

6 korekta deklaracji VAT-9M* 50,00 zł*

7 korekta pliku JPK* 50,00 zł*

8 operacja bankowa 2,00 zł

9 operacja bankowa- import z formatu MT940 0,50 zł

10 polityka rachunkowości 100,00 zł

11 bilans i rachunek zysków i strat- w trakcie roku podatkowego 250,00 zł

12 sprawozdanie finansowe 500,00 zł

13 zeznania roczne CIT-8, PIT-28, 36, 36L w cenie

14 korekta zeznania* 50,00 zł*

15 wniosek o kredyt, leasing 100,00 zł

16 różnica kursowa przy KPiR w cenie

17 rozliczanie proporcji VAT w cenie

USŁUGI KSIĘGOWE PODSTAWOWE
EWIDENCJA RYCZAŁTOWA

L.P. USŁUGA

cena dla 
podmiotów 

nie będących 
podatnikiem 

VAT

cena dla 
podmiotów 
będących 

podatnikiem 
VAT

1 od 01 do 10 zapisów księgowych 150,00 zł 200,00 zł

2 od 11 do 30 zapisów księgowych 200,00 zł 250,00 zł

3 za każde następne 20 zapisów księgowych 50,00 zł 50,00 zł

USŁUGI KSIĘGOWE PODSTAWOWE  
 PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

L.P. USŁUGA

cena dla 
podmiotów 

nie będących 
podatnikiem 

VAT

cena dla 
podmiotów 
będących 

podatnikiem 
VAT

1 od 01 do 10 zapisów księgowych 200,00 zł 250,00 zł

2 od 11 do 30 zapisów księgowych 250,00 zł 300,00 zł

3 za każde następne 20 zapisów księgowych 50,00 zł 50,00 zł

USŁUGI KSIĘGOWE PODSTAWOWE 
KSIĘGI HANDLOWE

L.P. USŁUGA

cena dla 
podmiotów 

nie będących 
podatnikiem 

VAT

cena dla 
podmiotów 
będących 

podatnikiem 
VAT

1 od 01 do 10 zapisów księgowych 400,00 zł 500,00 zł

2 od 11 do 30 zapisów księgowych 500,00 zł 600,00 zł

3 za każde następne 20 zapisów księgowych 100,00 zł 100,00 zł

USŁUGI KSIĘGOWE DODATKOWE

L.P. USŁUGA CENA

1 zgłoszenie elektronicznie spółki z o.o. w KRS 350,00 zł

2 zgłoszenie zmiany w KRS jedna zmiana 150,00 zł

3 zgłoszenie, zmiana, likwidacja działalności w CEiDG w cenie

4 pomoc w założeniu spółki cywilnej 100,00 zł

5 zgłoszenie, aktualizacja VAT-R w cenie

6 zgłoszenie, aktualizacja NIP-2, NIP-8, NIP-D w cenie

7 sprawozdanie GUS 50,00 zł

8 wniosek o rozłożenie na raty zaległości w US 200,00 zł

9 wniosek o rozłożenie na raty zaległości w ZUS 200,00 zł

10 deklaracja PCC 50,00 zł

11 deklaracja VAT-REF 100,00 zł

12 korekta deklaracji PCC, VAT-REF* 50,00 zł*

13 pomoc de minimis 100,00 zł

14 wnioski tarcza COVID-19 50,00 zł

USŁUGI PŁACOWE DODATKOWE

L.P. USŁUGA CENA

1 korekta listy płac i deklaracji ZUS* 50,00 zł*

2 roczne sprawozdanie wynagrodzeń i podatków PIT-4R, PIT-11, PIT-8C w cenie

3 wniosek do PFRON 100,00 zł

4 zwolnienie lekarskie pracownika w cenie

5 wniosek o przywrócenie terminu w ZUS 50,00 zł

6 zgłoszenie do ubezpieczenia ZUA, ZZA, ZCNA w cenie

7 deklaracja rozliczeniowa DRA w cenie

8 wniosek o przyznanie opieki 50,00 zł

9 wniosek o urlop macierzyński 50,00 zł

10 wniosek o urlop ojcowski 50,00 zł

11 wniosek o zasiłek chorobowy Z-3, Z-3b 50,00 zł

12 zaświadczenie ZUS RP-7 100,00 zł

USŁUGI KADROWE DODATKOWE

L.P. USŁUGA CENA

1 wyliczenie urlopu pracowniczego w cenie

2 pismo w sprawie zajęcia komorniczego 100,00 zł

USŁUGI PŁACOWE PODSTAWOWE

L.P. USŁUGA CENA

1
lista płac dla pracowników, zleceniobiorców, umów o dzieło, członków 
zarządu, udziałowców z ZUS

40,00 zł

2 rozliczanie czasu kierowców zgodnie z rozporządzeniem 561 i AETR 100,00 zł

* z przyczyn nie leżących po stronie biura

Za dokument księgowy rozumie się dokumenty wg ustawy o VAT, Rozporządzenia w sprawie 
prowadzenia PKPiR, ustawy o rachunkowości tj. faktury, rachunki, paragony, dowód wewnętrzny, 
noty księgowe i inne.

Dokumenty sprzedaży przekazywane elektronicznie w formie umożliwiającej ich automatyczną 
ewidencję w systemie księgowym po akceptacji formatu przez Biuro są traktowane wskaźnikiem: 
1 dokument = 0,5.

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
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