
Kancelaria Rachunkowa ABC Sp. z o.o. 

ul. Chrzanowskiego 36B/1 

80-278 Gdańsk 

tel: 58 303 68 70 

e-mail: biuro@kancelaria-abc.pl 

CENNIK USŁUG*

Pomoc w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej  pod 
warunkiem podpisania umowy o współpracy

bezpłatnie

Przygotowanie dokumentów rejestracyjnych dla spółek prawa 
handlowego

od 500 zł 

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów do 10 dokumentów od 100 zł

od 11 do 20 od 180 zł

od 21 do 30 od 200 zł

od 31 do 50 od 250 zł

powyżej 50 do uzgodnienia

Sporządzenie rocznego zeznania dla właściciela w cenie usługi

DZIAŁALNOŚĆ RYCZAŁTOWA

Prowadzenie ewidencji przychodu do 10 dokumentów od 100 zł

od 11 do 20 od 150 zł

od 21 do 30 od 180 zł

od 31 do 50 od 220 zł

powyżej 50 do uzgodnienia

Sporządzenie rocznego zeznania dla właściciela w cenie usługi

KSIĘGI HANDLOWE

Księgi handlowe do 10 dokumentów od 500zł

od 11 do 20 od 700zł

od 21 do 30 od 800zł

od 31 do 50 od 1000 zł

powyżej 50 do uzgodnienia

Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego od 500zł

KARTA PODATKOWA



* wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć 23% podatku VAT 

Swoją ofertę dostosowujemy bezpośrednio do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.  

Na ostateczną cenę usługi wpływają przede wszystkim: 

- rodzaj prowadzonej działalności, 

- rodzaj prowadzonej ewidencji, 

- ilość dokumentów podlegających księgowaniu. 

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. 

Poniższe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  

Służą one wyłącznie do oszacowania wartości usług przy współpracy z Klientem.  

Rozliczanie karty podatkowej do 10 dokumentów od 100zł

od 11 do 20 od 120zł

od 21 do 30 od 140zł

powyżej 30 do uzgodnienia

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

Kalkulowanie wynagrodzeń pracowników 
oraz prowadzenie ich akt osobowych (z 
obsługą ZUS i US)

Zatrudnionych na 
umowę o pracę

od 30 zł/os. 

Zatrudnionych na 
podstawie umowy 
cywilnoprawnej

od 20 zł/os.

POZOSTAŁE USŁUGI

• Deklaracje PIT, CIT, VAT, ZUS 
• Sprawozdanie do GUS 
• Konsultacje i porady z księgową 
• Asystowanie przy kontroli US, ZUS, PIP 
• Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportu, 

importu

w cenie usługi

Inne deklaracje i podatki (PCC, od nieruchomości itd.) do uzgodnienia

Rozliczenie delegacji do uzgodnienia

Dokonywanie przelewów i płatności (dotyczy ksiąg handlowych) + 20 % ceny podstawowej

Zmiana danych w KRS od 150 zł 

Opracowywanie wniosków kredytowych do uzgodnienia

CENNIK USŁUG*


