
 

Zakres naszej pracy to głównie: 

1. Księgi rachunkowe 
 

• opracowanie zakładowego planu kont, 

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych, 

• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT, PIT)  

• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), 

• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, 

• prowadzenie ewidencji wyposażenia, 

• sporządzanie bilansów, rachunków wyników (okresowych), 

• sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych (bilans, rachunek wyników, informacja dodatkowa), 

• uzgadnianie sald zobowiązań i należności, 

• przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych, 

• przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS, 

• przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych, 

• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło, 

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS, 

• sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (CIT, PIT), 

• sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), 

• sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników, 

• dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS, 

• obsługa kontroli podatkowych. 

2. Podatkowe księgi przychodów i rozchodów (PKPiR, KPiR) 

 

• bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych w księgach, 

• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT)  

• sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), 

• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, 

• prowadzenie ewidencji wyposażenia, 

• przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych, 

• przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS, 

• przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych, 

• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło, 

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS, 

• sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT), 

• sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), 

• sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników, 

• dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS, 

• obsługa kontroli podatkowych. 
 
 



 

3. Ryczałt ewidencjonowany 

• ewidencjonowanie operacji gospodarczych w zakresie ewidencji sprzedaży i naliczanie podatku, 

• bieżące prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku (VAT), 

• prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji, 

• prowadzenie ewidencji wyposażenia, 

• przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych, 

• przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS, 

• przygotowanie miesięcznych deklaracji ubezpieczeniowych, 

• sporządzanie list płac, rachunków do umów zleceń, o dzieło, 

• sporządzanie rocznych informacji dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS, 

• sporządzanie rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT-28), 

• sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), 

• sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników, 

• dostarczanie dokumentów do organów skarbowych i ZUS, 

• obsługa kontroli podatkowych. 

4. Kadry i płace 

• przygotowywanie dokumentacji kadrowej nowo zatrudnianego pracownika, 

• sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, 

• prowadzenie akt osobowych pracowników, 

• prowadzenie całości spraw związanych z kalendarzem pracownika (urlopy wypoczynkowe, chorobowe, 
urlopy macierzyńskie), 

• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

• sporządzanie miesięcznych list płac pracowników młodocianych, 

• przygotowywanie rachunków do umów zleceń i o dzieło, 

• przygotowanie zgłoszeń do ZUS podatników, osób współpracujących oraz osób zatrudnionych, 

• przygotowywanie wyrejestrowań z ZUS, 

• przygotowywanie raportów o zaliczce miesięcznej na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych 
wypłat (PIT-4), 

• sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS, 

• na życzenie klienta przygotowywanie przekazów pocztowych ZUS, przelewów bankowych ZUS, 

• sporządzanie miesięcznych raportów (RMUA), 

• sporządzenie rocznego sprawozdania do ZUS (ZUS IWA), 

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11), 

• sporządzanie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R), 

• sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów dla potrzeb ZUS, 

• sporządzanie zeznań rocznych zatrudnionych pracowników, 

• obsługa kontroli ZUS. 

5. Zakładanie działalności gospodarczej 

• wyprowadzanie zaległości podatkowych, 

• pomoc przy uruchamianiu i likwidacji działalności gospodarczej, 

• zwrot podatku z zagranicy / TAX FREE. 
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→ PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ (księgi handlowe)  

NAZWA 

PAKIETU 

Max. ilość 

dokumentów 

Dokumenty 

ponad limit 

CENA PAKIETU Czas 

umowy 

ZWYKŁY 30 szt. 3,20 zł / szt. 199 zł / mies. 1 rok 

POLECANY 60 szt. 2,90 zł / szt. 349 zł / mies. 1 rok  

BIZNESOWY 100 szt. 2,75 zł / szt. 499 zł / mies. 1 rok 

 

Za sprawozdanie finansowe pobieramy wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 

jednomiesięcznego pakietu. Sprawozdanie finansowe realizowane jest w ciągu 14 dni. 

→ KSIĘGOWOŚĆ KPiR (jednoosobowe działalności)  

Każde 10 wpisów w KPiR – 59 zł (każde kolejne 10 wpisów: +25 zł) 

Wszelka inna pomoc, optymalizacja podatkowa i porady dotyczące działalności – w cenie 

pakietu, bez żadnych dodatkowych dopłat. Podane ceny są cenami brutto.  

Jako 1 DOKUMENT KSIĘGOWY liczymy:  

1 raport kasowy 1 pozycja na wyciągu bankowym 

1 umowa cywilno-prawna 1 rachunek/faktura 

Jeżeli na wyciągu znajduje się pozycja dotycząca sprzedaży/zakupu i jest do niej 

rachunek/faktura, to w takim wypadku liczymy to jako 1 dokument księgowy 
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