
Pakiet Lion 10 Lion 30 Lion 60 Lion 100 Lion 150 Lion Plus
Opłata za wpis ponad wskazany 

Pakiet

Liczba dowodów 
księgowych w pakiecie

10 30 60 100 150 150 +

Cena

25 zł

20% podstawowego abonamentu, nie 
mniej niż 49 zł

od 59 zł
od 99 zł

wycena indywidualna 
od 1000 zł

5 zł/mc/1 segregator

30 zł

5 zł/szt

wycena indywidualna od 400 zł/h

Jednorazowa opłata z tytułu zawieszenia świadczenia Usług w okresie zawieszenia działalności 
gospodarczej

150% kwoty miesięcznego 
Abonamentu

Opłata za przygotowanie odpowiedzi na pisma, wezwania, upomnienia, dodatkowe konsultacje z 
pracownikiem księgowości/kadr i przygotowywane przez niego na zamówienie dodatkowe 
zestawienia,wnioski i raporty oraz za kontakt z przedstawicielami organów administracji skarbowych, a 
także inne usługi nie wymienione w niniejszym Cenniku

wycena indywidualna nie mniej niż 
150zł/h

100 % miesięcznego abonamentu

100% wysokość miesięcznego 
abonamentu, nie mniej niż 1000 zł

Opłata za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

Opłata za sporządzenie korekty deklaracji podatkowej lub sporządzenie korekty zapisów księgowych na 
skutek dostarczenia niekompletnej dokumentacji księgowej

150 zł

Opłata za opracowanie polityki rachunkowości firmy

Opłata za rozliczenie dodatkowego miesiąca przypadającego przed pierwszym miesiącem 
rozliczeniowym wskazanym w Umowie ramowej o świadczenie usług

Opłata za  przechowywanie dokumentów po zamknięciu roku obrachunkowego (podatkowego) oraz w 
przypadku  nie odebrnia Dokumentacji po zakończeniu obowiązywania Umowy o świadczenie usług.

Opłata za sporządzenie delegacji

Opłata za dostarczenie dokumentów po 10 dniu miesiąca

Opłata za sporządzenie zeznania rocznego (za każdy PIT)
Opłata za sporządzenie sprawozdań do celów GUS

Załącznik nr 1 do Umowy ramowej o świadczenie usług - Cennik

CENNIK OPŁAT I USŁUG DODATKOWYCH

5zł/szt

10zł/szt

               CENNIK ABONAMENTÓW KSIĘGOWYCH                                                                                                                  

od 800 od 680od 520od 400od 290
Uproszczona księgowość 

(KPiR, Ryczałt)

wycena indywidualna
plus 59 zł za dodatkowego wspólnika do 

abonamentu podstawowego*
Spółka cywilna, jawna, 

partnerska

5 zł/szt

Księgi handlowe

Opłata za wystawienie faktury w imieniu klienta

Opłata za sporządzenie wniosku - zaświadczenie o niezaleganiu do US/ZUS

wycena indywidualna

 Operacje na wyciągach bankowych oraz transkacje gotówkowe traktowane są w następujący sposób:                                             
za 1 Dowód księgowy rozumiemy 4  pozycje na 1 wyciągu bankowym/raporcie kasowym

wycena indywidualnaod 1850od 1500od 1000od 860od 650

Opłata za doradztwo prawno-podatkowe – interpretacje indywidualne, usługa świadczona przez 
podmioty zewnętrzne współpracujące ze Zleceniobiorcą



17 zł

Cena

         Opłata aktywacyjna:                   
0,00 zł.- pracodawcy nowopowstali;  30,00 
zł/os.- pracodawcy funkcjonujący

65 zł/osoba
55 zł/osoba
25 zł/osoba
60 zł/ osoba
25 zł/osoba

30,00 zł/szt

wycena indywidualna, nie mniej niż 
30 zł/szt.

40,00 zł/szt
od 20 zł/szt
35 zł/osoba
20,00 zł/szt

wycena indywidualna, nie mniej niż 
50 zł/szt.

100 zł
25 zł/osoba
50,00 zł/szt

100 zł

wycena indywidualna, nie mniej niż 
50 zł/szt.

45,00 zł/szt
45,00 zł/szt

ML KSIĘGOWOŚĆ PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45B, 02-384 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000933776, REGON 520533774, NIP 7011060630, posiadająca pokryty w całości kapitał zakładowy.

Opłata za pełnomocnictwo (opłata wielokrotna)

Rozliczenie pracownika z tytułu umowy o pracę
Rozliczenie wynagrodzenia z tytułu jednej umowy cywilnoprawnej

CENNIK KADRY I PŁACE

Rozpoczęcie współpracy (w tym aktualizacja danych płatnika w systemie ZUS, przeniesienie do systemu 
informatycznego danych osobowych, akt, wynagrodzeń i kart ewidencji czasu pracy)

Sporządzanie  aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy, zaświadczenie o zarobkach i zatrudnieniu 

Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami netto.
Wartość usług dodatkowych, o których mowa w Regulaminie a nie objętych niniejszym Cennikiem ustalana jest indywidualnie.

Terminy pisane w Cenniku wielką literą mają znaczenie jakie zostało im nadane w Umowie o świadczenie usług i Regulaminie świadczenia usług

Obsługa rozliczeń właścicieli z ZUS lub KRUS

Sporządzenie deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, ZUS IWA (usługa za okres nieobsługiwany przez biuro ML)

Przygotowanie dokumentacji do PFRON 
Przygotowanie dokumentacji do PFRON 
Sporządzenie wniosku do PFRON o dofinansowanie do wynagrodzeń lub o refundację składek
Sporządzanie deklaracji do PFRON pracodawców zwolnionych z wpłat (INF-1), (INF-2)
Sporządzanie deklaracji PFRON pracodawców zobowiąznych do wpłat (DEK)

Formularz A1 (delegowanie za granicę pracownika)

Sporządzenie deklaracji rozliczeniowej PPK

Sporządzenie deklaracji PIT-11, PIT-40 (usługa za okres nie obsługiwany przez biuro ML)

Przygotowanie pozostałych wniosków do ZUS

* dotyczy drugiego wspólnika i każdego kolejnego; dwóch wspólników - plus 59 zł do abonamentu podstawowgo; trzech wspólników - plus 
2x59 zł do abonamentu podstawowego; czterech - plus 3x59 zł, i tak dalej

Korekta rozliczeniowa zawiniona przez Zleceniodawcę 

Przygotownie PIT -11, PIT-40 (odbiór osobisty dokumentów w siedziby Firmy)

Przygotowanie wniosku o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS (Z-3, Z-3A, Z-3B)

Sporządzanie  umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej

Wystawianie rachunków do umów cywilnoprawnych 

Założenie teczki akt osobowych dla nowo zatrudnionego pracownika - jednorazowo 


