
Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej o Świadczenie Usług 

 
 

CENNIK 2023 rok 

HONORARIUM MIESIĘCZNE (netto)  

Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

(transakcje złotówkowe) 

 

 

 
Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 

 
podatnik zwolniony z VAT 

 
Pakiet START Pakiet PLUS Pakiet PRESTIGE 

 
250 zł 330 zł 475 zł 

Limit 
dokumentów 10 szt. / mc 25 szt. / mc 50 szt. / mc 

Dokumenty 
ponad limit 80 zł / za kolejne 10 sztuk 70 zł / za kolejne 10 sztuk 60 zł / za kolejne 10 sztuk 

Aplikacja do 
faktur online x tak tak 

Indywidualna 
księgowa x x tak 

Kontakt czat / 
mail tak tak tak 

Kontakt 
telefoniczny x x tak 

 
    Możliwość konsultacji księgowych  

- do 30 min. / mc 

 
  

 

 
Podatkowa księga przychodów i rozchodów / Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  

 
czynny podatnik VAT 

 
Pakiet START Pakiet PLUS Pakiet PRESTIGE 

 
350 zł 430 zł 600 zł 

Limit 
dokumentów 10 szt. / mc 25 szt. / mc 50 szt. / mc 

Dokumenty 
ponad limit 95 zł / za kolejne 10 sztuk 85 zł / za kolejne 10 sztuk 70 zł / za kolejne 10 sztuk 

Aplikacja do 
faktur online x tak tak 

Indywidualna 
księgowa x x tak 

Kontakt czat / 
mail tak tak tak 

Kontakt 
telefoniczny x x tak 

 
    Możliwość konsultacji księgowych - do 

30 min. / mc 

 
 
  

 

 
 



Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej o Świadczenie Usług 

 
 

Księgi rachunkowe  - Pełna Księgowość 

(transakcje złotówkowe) 

    

 
Księgi rachunkowe - transakcje złotówkowe  

 
podatnik zwolniony z VAT 

 

 
Pakiet START Pakiet PLUS Pakiet PRESTIGE 

 
699 zł 899 zł 1.149 zł 

Limit 
dokumentów 10 szt. / mc 25 szt. / mc 50 szt. / mc 

Dokumenty 
ponad limit 150 zł / za kolejne 10 sztuk 120 zł / za kolejne 10 sztuk 100 zł / za kolejne 10 sztuk 

Aplikacja do 
faktur online x tak tak 

Indywidualna 
księgowa x x tak 

Kontakt czat / 
mail tak tak tak 

Kontakt 
telefoniczny x x tak 

 
    

Możliwość konsultacji księgowych - do 
30 min. / mc 

 
  

 

 
Księgi rachunkowe - transakcje złotówkowe 

 
czynny podatnik VAT 

 
Pakiet START Pakiet PLUS Pakiet PRESTIGE 

 
899 zł 1.099 zł 1.319 

Limit 
dokumentów 10 szt. / mc 25 szt. / mc 50 szt. / mc 

Dokumenty 
ponad limit 180 zł / za kolejne 10 sztuk 150 zł / za kolejne 10 sztuk 120 zł / za kolejne 10 sztuk 

Aplikacja do 
faktur online x tak tak 

Indywidualna 
księgowa x x tak 

Kontakt czat / 
mail tak tak tak 

Kontakt 
telefoniczny x x tak 

 
    

Możliwość konsultacji księgowych - do 
30 min. / mc 

    

 

Księgowanie wyciągów bankowych oraz raportów kasowych 

(podmioty prowadzące pełną księgowość)* 
*za przesłanie wyciągu w formacie 

mt940 – rabat 33% 

 
KRAJOWE WALUTOWE 

 

 
3 PLN/pozycja 5 PLN/pozycja 

 

   
Przedstawiony powyżej cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.  

Służy on jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy z Biurem Rachunkowym Expert. 

 


