
ilość dokumentów 
w abonamencie

cena
cena za każdy 

następny 
dokument

ilość dokumentów 
w abonamencie

cena
cena za każdy 

następny 
dokument

5 157,00 zł            31,40 zł              20 237,00 zł            11,85 zł              
10 217,00 zł            21,70 zł              40 337,00 zł            8,43 zł                

60 427,00 zł            7,12 zł                
100 577,00 zł            5,77 zł                
200 997,00 zł            4,99 zł                

Istnieją trzy plany księgowe różniące się zakresem świadczonych usług. 

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW, RYCZAŁT

Propozycja dla samozatrudnionych i 
freelancerów.

Dobry wybór dla małych przedsiębiorców 
prowadzących działalność gospodarczą.

Plan dla wymagających, biuro przejmuję pełną 
obsługę finansową firmy.

7PLUSPLUS BIURO RACHUNKOWE
7plusplus Sp. Z o.o., ul. Bacha 2, 02-743 Warszawa, tel.: 022-218-94-92, www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl

TABELA OPŁAT ZA USŁUGI KSIĘGOWE Z  DNIA 01-04-2022

ZASADY NALICZANIA OPŁAT

Każdy plan podzielony jest na abonamenty ze względu ilość dokumentów. Za każdy dokument przekraczający określony limit naliczana jest dodatkowa opłata. 

Dokumentem księgowym jest: faktura, miesięczny raport z kasy fiskalnej, dokument kasowy, dowód wewnętrzny, lista płac, do 5 operacji na wyciągu bankowym.

Wszystkie podane ceny są cenami netto (bez VAT).

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export 
(opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)
(#0011)

                                                                          37,00 zł w ramach abonamentu w ramach abonamentu

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export 
(opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)
(#0011)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export 
(opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)
(#0011)

Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą: ZZA,ZUA,ZWUA,DRA,ZCNA (opłata za 1 
deklarację)
(#0010)

Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą: ZZA,ZUA,ZWUA,DRA,ZCNA (opłata za 1 
deklarację)
(#0010)

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików 
JPK_VAT
(#0003)

                                                                          75,00 zł 

Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie 
transakcje w miesiącu)
(#0013)

w ramach abonamentu

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, 
sporządzenie deklaracji podatkowej
(#0006)

w ramach abonamentu

Wyliczenie miesiecznych składek ZUS osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą
(#0005)

w ramach abonamentu

Reprezentacja przed urzedem skarbowym i ZUS
(#0008)

STANDARD PLAN

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików 
JPK_VAT
(#0003)

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

SIMPLE PLAN

w ramach abonamentu

Reprezentacja przed urzedem skarbowym i ZUS
(#0008)

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, 
sporządzenie deklaracji podatkowej
(#0006)

w ramach abonamentu

Doradztwo podatkowe
(#0007)

w ramach abonamentu

PERFECT PLAN

                                                                          37,00 zł                                                                           37,00 zł w ramach abonamentu

Prowadzenie KPIR lub ewidencji przychodów, 
wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, 
sporządzanie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP)
(#0001)

w ramach abonamentu

Prowadzenie KPIR lub ewidencji przychodów, 
wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, 
sporządzanie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP)
(#0001)

w ramach abonamentu

Prowadzenie ewidencji środków trwałych
(#0004)

w ramach abonamentu

                                                                          75,00 zł 

Doradztwo podatkowe
(#0007)

Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie 
transakcje w miesiącu)
(#0013)

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do 
ewidencji i dokumentów księgowych
(#0009)

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do 
ewidencji i dokumentów księgowych
(#0009)

w ramach abonamentu

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do 
ewidencji i dokumentów księgowych
(#0009)

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie 
transakcje w miesiącu)
(#0013)

Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą: ZZA,ZUA,ZWUA,DRA,ZCNA (opłata za 1 
deklarację)
(#0010)

Prowadzenie ewidencji środków trwałych
(#0004)

w ramach abonamentu

Wyliczenie miesiecznych składek ZUS osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą
(#0005)

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików 
JPK_VAT
(#0003)

w ramach abonamentu

Reprezentacja przed urzedem skarbowym i ZUS
(#0008)

Roczne rozliczenie podatku dochodowego, 
sporządzenie deklaracji podatkowej
(#0006)

w ramach abonamentu

Doradztwo podatkowe
(#0007)

w ramach abonamentu

opłata ustalana indywidualnie uzależniona od 
wymiaru czasu pracy niezbędnego do wykonania 

usługi

Prowadzenie ewidencji środków trwałych
(#0004)

w ramach abonamentu

Wyliczenie miesiecznych składek ZUS osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą
(#0005)

w ramach abonamentu

Prowadzenie KPIR lub ewidencji przychodów, 
wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy, 
sporządzanie plików JPK (JPK_PKPIR, JPK_EWP)
(#0001)

w ramach abonamentu



Rozliczenie podatkowe wspólnika spółki osobowej: sp. 
cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego 
wspólnika spółki), rozliczenie dodatkowego źródla 
dochodu wspólnika (opłata za każde dodatkowe źródło)
(#0020)

Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)
(#0021)

                                                                          47,00 zł 

Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą (opłata za 1 delegację)
(#0022)

                                                                          47,00 zł 

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych 
(opłata za każdy rachunek walutowy)
(#0015)

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików 
JPK_FA (opłata za każde 0,5 h)
(#0018)

Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą (opłata za 1 delegację)
(#0022)

                                                                          75,00 zł 

                                                                          75,00 zł 

                                                                          75,00 zł 

                                                                          47,00 zł 

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i 
innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub 
innych instytucji (opłata za każde 0,5 h)
(#0023)

                                                                          75,00 zł 

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i 
innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub 
innych instytucji (opłata za każde 0,5 h)
(#0023)

                                                                          75,00 zł 

                                                                          37,00 zł 

 Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0017) 

 Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w 
zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0016) 

Rachunek do  umowy zlecenia / o dzieło wraz z 
rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)
(#0024)

Rachunek do  umowy zlecenia / o dzieło wraz z 
rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)
(#0024)

                                                                          47,00 zł 

 Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0017) 

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików 
JPK_FA (opłata za każde 0,5 h)
(#0018)

Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą (opłata za 1 delegację)
(#0022)

w ramach abonamentu

                                                                          75,00 zł 

 Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych 
zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za 
deklarację)
(#0026) 

 Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych 
zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za 
deklarację)
(#0026) 

                                                                          47,00 zł 

 Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło
(#0025) 

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł 

                                                                          47,00 zł 

 Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło
(#0025) 

 Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą
(#0028) 

 Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą
(#0028) 

 Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą
(#0028) 

                                                                          47,00 zł 

 Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych 
zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za 
deklarację)
(#0026) 

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i 
innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub 
innych instytucji (opłata za każde 0,5 h)
(#0023)

w ramach abonamentu

 w ramach abonamentu 

 w ramach abonamentu 

Rachunek do  umowy zlecenia / o dzieło wraz z 
rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)
(#0024)

 Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło
(#0025) 

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików 
JPK_FA (opłata za każde 0,5 h)
(#0018)

 Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w 
zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0016) 

 Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0017) 

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł 

Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych 
(opłata za 1 miesiąc)
(#0014)

                                                                          50,00 zł 

                                                                          75,00 zł 

Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych 
(opłata za 1 miesiąc)
(#0014)

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych 
(opłata za każdy rachunek walutowy)
(#0015)

                                                                          50,00 zł 

                                                                          75,00 zł 

niedostępne

                                                                          75,00 zł 

                                                                          75,00 zł 

 w ramach abonamentu 

Prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem faktur 
sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA, JPK_MAG 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0019)

w ramach abonamentu

Rozliczenie podatkowe wspólnika spółki osobowej: sp. 
cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego 
wspólnika spółki), rozliczenie dodatkowego źródla 
dochodu wspólnika (opłata za każde dodatkowe źródło)
(#0020)

Rozliczenie podatkowe wspólnika spółki osobowej: sp. 
cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego 
wspólnika spółki), rozliczenie dodatkowego źródla 
dochodu wspólnika (opłata za każde dodatkowe źródło)
(#0020)

Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)
(#0021)

Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)
(#0021)

w ramach abonamentu

Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych 
(opłata za 1 miesiąc)
(#0014)

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych 
(opłata za każdy rachunek walutowy)
(#0015)

w ramach abonamentu

 Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w 
zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0016) 

w ramach abonamentu

niedostępne

niedostępne

Prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem faktur 
sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA, JPK_MAG 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0019)

Prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem faktur 
sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA, JPK_MAG 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0019)

niedostępne niedostępne

 Dedykowany księgowy / zespół księgowych  Dedykowany księgowy / zespół księgowych  Dedykowany księgowy / zespół księgowych 

 w ramach abonamentu 

niedostępne niedostępne  w ramach abonamentu 

 Możliwość wykonania usługi w siedzibie Zlecającego  Możliwość wykonania usługi w siedzibie Zlecającego  Możliwość wykonania usługi w siedzibie Zlecającego 

 Księgowania wykonywane na bieżąco  Księgowania wykonywane na bieżąco 

niedostępne niedostępne  w ramach abonamentu 

                                                                          47,00 zł                                                                           47,00 zł 

 Wykonanie innych czynności administracyjno-
biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za 
każde 0,5 h)
(#0027) 

 Wykonanie innych czynności administracyjno-
biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za 
każde 0,5 h)
(#0027) 

 Wykonanie innych czynności administracyjno-
biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za 
każde 0,5 h)
(#0027) 

od 75,00 zł od 75,00 zł  w ramach abonamentu 

 Księgowania wykonywane na bieżąco 



                                                                        217,00 zł 

 Zmiana abonamentu na niższy  w trakcie roku 
podatkowego
(#0029) 
                                                                        237,00 zł 

 Zmiana abonamentu na niższy  w trakcie roku 
podatkowego
(#0029) 

nie dotyczy

 Zmiana abonamentu na niższy  w trakcie roku 
podatkowego
(#0029) 

 Opłata za przechowywanie dokumentów księgowych 
przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do 
ich odbioru (opłata za rok)
(#0030) 

 Opłata za przechowywanie dokumentów księgowych 
przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do 
ich odbioru (opłata za rok)
(#0030) 

 Opłata za przechowywanie dokumentów księgowych 
przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do 
ich odbioru (opłata za rok)
(#0030) 

opłata równa miesięcznej opłacie abonamentowej opłata równa miesięcznej opłacie abonamentowej nie dotyczy



ilość dokumentów 
w abonamencie

cena
cena za każdy 

następny 
dokument

ilość dokumentów 
w abonamencie

cena
cena za każdy 

następny 
dokument

5 377,00 zł            75,40 zł              40 777,00 zł            19,43 zł              
10 477,00 zł            47,70 zł              60 997,00 zł            16,62 zł              

100 1 417,00 zł         14,17 zł              
200 2 477,00 zł         12,39 zł              
400 4 557,00 zł         11,39 zł              
800 8 477,00 zł         10,60 zł              

Plan dla podmiotów oczekujących prezyzyjnie 
dopasowanej usługi realizowanej przez 
dedykowany zespół specjalistów.

w ramach abonamentu w ramach abonamentu w ramach abonamentu

w ramach abonamentu w ramach abonamentu w ramach abonamentu

Wyliczenie miesiecznych składek ZUS osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą
(#0005)

niedostępne                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików 
JPK_FA (opłata za każde 0,5 h)
(#0018)

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików 
JPK_FA (opłata za każde 0,5 h)
(#0018)

Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików 
JPK_FA (opłata za każde 0,5 h)
(#0018)

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

 Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0017) 

 Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0017) 

 Korekta w zakresie podatku VAT (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0017) 

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

 Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w 
zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0016) 

 Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w 
zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0016) 

 Korekta zamkniętego okresu rozliczeniowego w 
zakresie podatku dochodowego (opłata za 1 
korygowany okres)
(#0016) 

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych 
(opłata za każdy rachunek walutowy)
(#0015)

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych 
(opłata za każdy rachunek walutowy)
(#0015)

Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych 
(opłata za każdy rachunek walutowy)
(#0015)

                                                                          37,00 zł                                                                           37,00 zł w ramach abonamentu

Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie 
transakcje w miesiącu)
(#0013)

Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie 
transakcje w miesiącu)
(#0013)

Rozliczenie podatku u źródła (opłata za wszystkie 
transakcje w miesiącu)
(#0013)

                                                                          37,00 zł w ramach abonamentu w ramach abonamentu

Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą: ZZA,ZUA,ZWUA,DRA,ZCNA (opłata za 1 
deklarację)
(#0010)

Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą: ZZA,ZUA,DRA,ZWUA,ZCNA (opłata za 1 
deklarację)
(#0010)

Sporządzenie i przesłanie deklaracji zgłoszeniowych i 
rozliczeniowych ZUS osoby prowadzącej działalność 
gospodarczą: ZZA,ZUA,ZWUA,DRA,ZCNA (opłata za 1 
deklarację)
(#0010)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export 
(opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)
(#0011)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export 
(opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)
(#0011)

Transakcje wewnątrzwspólnotowe, import, export 
(opłata za wszystkie transakcje w miesiącu)
(#0011)

Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych 
(opłata za 1 miesiąc)
(#0014)

Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych 
(opłata za 1 miesiąc)
(#0014)

Różnice kursowe od transakcji w walutach obcych 
(opłata za 1 miesiąc)
(#0014)

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

Wyliczenie miesiecznych składek ZUS osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą
(#0005)

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek 
na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
(#0002)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek 
na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
(#0002)

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików 
JPK_VAT
(#0003)

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików 
JPK_VAT
(#0003)

(#0001-0000) w ramach abonamentu

SIMPLE PLAN STANDARD PLAN

Propozycja dla mikro spółek, spółek 
rozpoczynających działalność oraz 
komplementariuszy w spółkach komandytowych.

Najkorzystniejszy wybór dla zdecydowanej 
większości podmiotów.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

PERFECT PLAN

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do 
ewidencji i dokumentów księgowych
(#0009)

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do 
ewidencji i dokumentów księgowych
(#0009)

Elektroniczna wymiana dokumentów, zdalny dostęp do 
ewidencji i dokumentów księgowych
(#0009)

Reprezentacja przed urzedem skarbowym i ZUS
(#0008)

w ramach abonamentu

Reprezentacja przed urzedem skarbowym i ZUS
(#0008)

Prowadzenie ewidencji środków trwałych
(#0004)

w ramach abonamentu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, wyliczanie zaliczek 
na podatek dochodowy, sporządzanie plików JPK_KR
(#0002)

w ramach abonamentu

Prowadzenie ewidencji VAT, sporządzanie plików 
JPK_VAT
(#0003)

w ramach abonamentu

Doradztwo podatkowe
(#0007)

Doradztwo podatkowe
(#0007)

Doradztwo podatkowe
(#0007)

w ramach abonamentu w ramach abonamentu w ramach abonamentu

Reprezentacja przed urzedem skarbowym i ZUS
(#0008)

opłata ustalana indywidualnie uzależniona od 
wymiaru czasu pracy niezbędnego do wykonania 

usługi

w ramach abonamentu

Prowadzenie ewidencji środków trwałych
(#0004)

Prowadzenie ewidencji środków trwałych
(#0004)

Wyliczenie miesiecznych składek ZUS osoby 
prowadzącej działalność gospodarczą
(#0005)



opłata abonamentowa nie mniej niż 777,00 zł opłata abonamentowa nie mniej niż 777,00 zł opłata abonamentowa

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, 
roczne rozliczenie podatku dochodowego, 
sporządzenie deklaracji podatkowej
(#0037)

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, 
roczne rozliczenie podatku dochodowego, 
sporządzenie deklaracji podatkowej
(#0037)

Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, 
roczne rozliczenie podatku dochodowego, 
sporządzenie deklaracji podatkowej
(#0037)

niedostępne  w ramach abonamentu 

 Możliwość wykonania usługi w siedzibie Zlecającego 

 Wykonanie innych czynności administracyjno-
biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za 
każde 0,5 h)
(#0027) 

 Wykonanie innych czynności administracyjno-
biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za 
każde 0,5 h)
(#0027) 

 Wykonanie innych czynności administracyjno-
biurowych określonych przez Zlecającego (opłata za 
każde 0,5 h)
(#0027) 

 Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych 
zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za 
deklarację)
(#0026) 

 Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych 
zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za 
deklarację)
(#0026) 

 Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych 
zatrudnionych na umowę zlecenie / o dzieło (opłata za 
deklarację)
(#0026) 

 Możliwość wykonania usługi w siedzibie Zlecającego 

                                                                          47,00 zł                                                                           47,00 zł w ramach abonamentu

 Sporzadzenie wezwań do potwierdzenia sald (opłata 
za każde 0,5 h)
(#0036) 

 Sporzadzenie wezwań do potwierdzenia sald (opłata 
za każde 0,5 h)
(#0036) 

 Sporzadzenie wezwań do potwierdzenia sald (opłata 
za każde 0,5 h)
(#0036) 

 Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło
(#0025) 

 Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło
(#0025) 

 Sporządzenie treści umowy zlecenia / o dzieło
(#0025) 

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

Rachunek do  umowy zlecenia / o dzieło wraz z 
rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)
(#0024)

Rachunek do  umowy zlecenia / o dzieło wraz z 
rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)
(#0024)

Rachunek do  umowy zlecenia / o dzieło wraz z 
rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)
(#0024)

                                                                          47,00 zł                                                                           47,00 zł w ramach abonamentu

Sporządzanie raportów księgowych według parametrów 
zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie 
zestawień zapisów księgi (opłata za każde 0,5 h)
(#0035)

Sporządzanie raportów księgowych według parametrów 
zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie 
zestawień zapisów księgi (opłata za każde 0,5 h)
(#0035)

Sporządzanie raportów księgowych według parametrów 
zdefiniowanych przez Zlecającego na podstawie 
zestawień zapisów księgi (opłata za każde 0,5 h)
(#0035)

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i 
innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub 
innych instytucji (opłata za każde 0,5 h)
(#0023)

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i 
innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub 
innych instytucji (opłata za każde 0,5 h)
(#0023)

Sporządzenie deklaracji zgłoszeniowych, wniosków i 
innych dokumentów do urzędu skarbowego, ZUS lub 
innych instytucji (opłata za każde 0,5 h)
(#0023)

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

 Opracowanie polityki rachunkowości (opłata za każde 
0,5 h)
(#0034) 

 Opracowanie polityki rachunkowości (opłata za każde 
0,5 h)
(#0034) 

 Opracowanie polityki rachunkowości (opłata za każde 
0,5 h)
(#0034) 

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)
(#0021)

Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)
(#0021)

Sprawozdania do GUS / NBP (opłata za każde 0,5 h)
(#0021)

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

Rozliczenie podatkowe udziałowca spółki osobowej: sp. 
cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego 
wspólnika), rozliczenie dodatkowego źródla dochodu 
(opłata za jedno źródło)
(#0020)

Rozliczenie podatkowe udziałowca spółki osobowej: sp. 
cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego 
wspólnika), rozliczenie dodatkowego źródla dochodu 
(opłata za jedno źródło)
(#0020)

Rozliczenie podatkowe udziałowca spółki osobowej: sp. 
cywilna, jawna, komandytowa (opłata za każdego 
wspólnika), rozliczenie dodatkowego źródla dochodu 
(opłata za jedno źródło)
(#0020)

                                                                          37,00 zł                                                                           37,00 zł w ramach abonamentu

Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0033)

                                                                          75,00 zł                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

niedostępne                                                                           75,00 zł w ramach abonamentu

Przygotownie przelewów w systemie bankowym klienta 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0032)

Przygotownie przelewów w systemie bankowym klienta 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0032)

Przygotownie przelewów w systemie bankowym klienta 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0032)

w ramach abonamentu

Prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem faktur 
sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA, JPK_MAG 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0019)

Prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem faktur 
sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA, JPK_MAG 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0019)

Prowadzenie magazynu wraz z wystawianiem faktur 
sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA, JPK_MAG 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0019)

niedostępne niedostępne

niedostępne

 Dedykowany księgowy / zespół księgowych  Dedykowany księgowy / zespół księgowych  Dedykowany księgowy / zespół księgowych 

 Import faktur z systemu sprzedażowego klienta do 
systemu księgowego biura.  Zaimportowane faktury nie 
pomniejszają ilości dokumentów rozliczanych w ramach 
abonamentu (opłata za każde 0,5 h)
(#0031) 

 Import faktur z systemu sprzedażowego klienta do 
systemu księgowego biura.  Zaimportowane faktury nie 
pomniejszają ilości dokumentów rozliczanych w ramach 
abonamentu (opłata za każde 0,5 h)
(#0031) 

 Import faktur z systemu sprzedażowego klienta do 
systemu księgowego biura.  Zaimportowane faktury nie 
pomniejszają ilości dokumentów rozliczanych w ramach 
abonamentu (opłata za każde 0,5 h)
(#0031) 

niedostępne

w ramach abonamentu

Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0033)

Prowadzenie kasy, sporządzenie raportu kasowego 
(opłata za każde 0,5 h)
(#0033)

 w ramach abonamentu 

                                                                          75,00 zł 

niedostępne                                                                           75,00 zł 

 Księgowania wykonywane na bieżąco  Księgowania wykonywane na bieżąco  Księgowania wykonywane na bieżąco 

niedostępne niedostępne  w ramach abonamentu 

 Możliwość wykonania usługi w siedzibie Zlecającego 

od 75,00 zł od 75,00 zł  w ramach abonamentu 



                                                                          47,00 zł                                                                           47,00 zł                                                                           47,00 zł 

 Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą
(#0028) 

 Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą
(#0028) 

                                                                        777,00 zł nie dotyczy

 Zmiana abonamentu na niższy  w trakcie roku 
podatkowego
(#0029) 

 Zmiana abonamentu na niższy  w trakcie roku 
podatkowego
(#0029) 

 Zmiana abonamentu na niższy  w trakcie roku 
podatkowego
(#0029) 

                                                                        497,00 zł 

 Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą
(#0028) 

 Opłata za przechowywanie dokumentów księgowych 
przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do 
ich odbioru (opłata za rok)
(#0030) 

nie dotyczy

 Opłata za przechowywanie dokumentów księgowych 
przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do 
ich odbioru (opłata za rok)
(#0030) 

 Opłata za przechowywanie dokumentów księgowych 
przez Biuro po upływie terminów zobowiązujących do 
ich odbioru (opłata za rok)
(#0030) 

opłata równa miesięcznej opłacie abonamentowej opłata równa miesięcznej opłacie abonamentowej



47,00 zł              77,00 zł              

Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej, 
naliczenie diet, rozliczenie kosztów noclegów, 
dojazdów (opłata za dokument)
(#0311)

Rozliczenie delegacji krajowej i zagranicznej, 
naliczenie diet, rozliczenie kosztów noclegów, 
dojazdów (opłata za dokument)
(#0311)

                                                                          47,00 zł w ramach abonamentu

Rozwiązanie stosunku pracy (opłata za pakiet 
dokumentów):
- rozwiazanie umowy o pracę
- wyliczenie przysługującego okresu wypowiedzenia
- naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
- sporządzenie świadectwa pracy
(#0310)

Rozwiązanie stosunku pracy (opłata za pakiet 
dokumentów):
- rozwiazanie umowy o pracę
- wyliczenie przysługującego okresu wypowiedzenia
- naliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
- sporządzenie świadectwa pracy
(#0310)

                                                                        150,00 zł w ramach abonamentu

Prowadzenie: ewidencji czasu pracy, ewidencji 
urlopów, listy obecności
(#0309)

Prowadzenie: ewidencji czasu pracy, ewidencji 
urlopów, listy obecności
(#0309)

niedostępne w ramach abonamentu

Sporządzenie dokumentów do ZUS niezbędnych do 
wypłaty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego 
(opłata za pakiet dokumentów)
(#0308)

Sporządzenie dokumentów do ZUS niezbędnych do 
wypłaty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego 
(opłata za pakiet dokumentów)
(#0308)

                                                                        150,00 zł w ramach abonamentu

Sporządzenie dokumentów pracowniczych w trakcie 
zatrudnienia (opłata za dokument): 
- aneks do umowy o pracę
- wniosek o urlop wypoczynkowy, macierzyński
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- skierowanie na okresowe badania lekarskie
- inne dokumenty
(#0307)

Sporządzenie dokumentów pracowniczych w trakcie 
zatrudnienia (opłata za dokument): 
- aneks do umowy o pracę
- wniosek o urlop wypoczynkowy, macierzyński
- zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
- skierowanie na okresowe badania lekarskie
- inne dokumenty
(#0307)

                                                                          75,00 zł w ramach abonamentu

Zatrudnienie pracownika, sporządzenie dokumentów 
związanych z zatrudnieniem (opłata za pakiet 
dokumentów):
- umowy o pracę
- skierowanie na badanie lekarskie
- zawiadomienie o zatrudnieniu do urzędu pracy
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie o równym traktowaniu w zatrudnieniu
- potwierdzenie o zapoznaniu się z przepisami bhp
- obwieszczenie w sprawie systemu rozkładu czasu 
pracy
- potwierdzenie o zapoznaniu się z informacjami 
zawartymi w art 29 par.3 KP
- oświadczenie PIT2
- wniosek o naliczanie podwyższonych kosztów uzysku
- wniosek o przelew wynagrodzenia na rachunek 
bankowy
- oświadczenie pracownika będącego rodzicem
(#0306)

Zatrudnienie pracownika, sporządzenie dokumentów 
związanych z zatrudnieniem (opłata za pakiet 
dokumentów):
- umowy o pracę
- skierowanie na badanie lekarskie
- zawiadomienie o zatrudnieniu do urzędu pracy
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych
- oświadczenie o równym traktowaniu w zatrudnieniu
- potwierdzenie o zapoznaniu się z przepisami bhp
- obwieszczenie w sprawie systemu rozkładu czasu 
pracy
- potwierdzenie o zapoznaniu się z informacjami 
zawartymi w art 29 par.3 KP
- oświadczenie PIT2
- wniosek o naliczanie podwyższonych kosztów uzysku
- wniosek o przelew wynagrodzenia na rachunek 
bankowy
- oświadczenie pracownika będącego rodzicem
(#0306)

                                                                        150,00 zł w ramach abonamentu

Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę wraz z roczną informacją dla osoby 
ubezpieczonej ZUS (opłata za oba dokumenty)
(#0305)

Sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych 
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę wraz z roczną informacją dla osoby 
ubezpieczonej ZUS (opłata za oba dokumenty)
(#0305)

                                                                          47,00 zł w ramach abonamentu

Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT4r, 
PIT8ar (opłata za deklarację)
(#0304)

Sporządzenie rocznej deklaracji podatkowej PIT4r, 
PIT8ar (opłata za deklarację)
(#0304)

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i 
podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
(#0303)

Wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i 
podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń
(#0303)

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem 
elektronicznym
(#0302)

sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem 
elektronicznym
(#0302)

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o 
nieobecnościach (urlopy, choroby)
(#0301)

sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o 
nieobecnościach (urlopy, choroby)
(#0301)

w ramach abonamentu w ramach abonamentu

opłata za 1 pracownika opłata za 1 pracownika

Wariant przeznaczony dla małych firm z 
niewielką liczbą pracowników. 

Biuro przejmuje większość zadań związanych z 
naliczaniem wynagrodzeń i prowadzeniem 
dokumentacji kadrowej.

WYNAGRODZENIA

NALICZANIE PŁAC KADRY I PŁACE

Doradztwo w zakresie kadr i płac 
(opłata za każde 0,5 h) 
(#0314)

Doradztwo w zakresie kadr i płac 
(opłata za każde 0,5 h) 
(#0314)

                                                                          75,00 zł w ramach abonamentu



Korekta listy płac, rozliczenia ZUS, kwoty podatku 
(opłata za 1 miesiąc korygowany)
(#0312)

Korekta listy płac, rozliczenia ZUS, kwoty podatku 
(opłata za 1 miesiąc korygowany)
(#0312)

                                                                        150,00 zł                                                                         150,00 zł 

Obsługa PPK (opłata za 1 pracownika)
(#0313)

Obsługa PPK (opłata za 1 pracownika)
(#0313)

                                                                          37,00 zł w ramach abonamentu



Obowiązkowe ubezpieczenie Biura rachunkowego do 1mln zł (pełna księgowość) i do 1 mln zł (księga przychodów i rozchodów, ryczałt).

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY
www.7plusplus.pl, 7@7plusplus.pl

Obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

Coroczna, bezpłatna możliwość zmiany wybranego abonamentu.

Możliwość elektronicznej wymiany dokumentów księgowych.

Zawierana jest na czas nieokreślony.

KALENDARZ

DO 5 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można udostępniać przez google drive, przesyłać 
mailem, przesyłać kurierem (pocztą), dostarczać osobiście.

DO 15 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

DO 20 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT.

DO 25 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY UMOWY

DO 20 -TEGO KAŻDEGO MIESIĄCA: informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców.


