
   
 

   
 

Cennik usług podstawowych i dodatkowych NEOFIN  

Cennik obowiązuje od 01.11.2022 r.  

Dla Klientów Neofin z umowami zawartymi przed 01.11.2022 r. Cennik obowiązuje od 01.12.2022 r.  

• Minimalna, łączna wartość Umowy o świadczenie usług księgowych i kadrowo-płacowych = 3000,00 PLN 
netto/mc. 

• W przypadku grupy podmiotów wartość Umów jest sumowana.  

• W przypadku podmiotów ujawnionych w KRS w przeciągu ostatnich 6 miesięcy przed podpisaniem 
Umowy, możliwość podjęcia współpracy będzie weryfikowana w trakcie indywidualnych rozmów. 

Usługi kadrowo-płacowe (KiP) - ceny netto PLN za osobę 

Usługi podstawowe z obszaru kadrowo-płacowego rozliczane są zgodnie z poniższym cennikiem w ramach 
Umowy na podstawie liczby pracowników objętych obsługą kadrowo-płacową lub wyłącznie płacową. 

Do stawek określonych w cenniku może być dodana opłata ryczałtowa za zwiększoną pracochłonność 
wynikającą ze specyfiki przedsiębiorstwa. 

Liczba 
pracowników 

objętych obsługą 

Kadry i Płace Płace Nadzór Płace 
PIT-11 roczny 

UCP UOP UCP UOP UCP, B2B UOP 

do 50 60,00 90,00 50,00 70,00 15,00 15,00 od 50,00 

51 - 250 55,00 80,00 45,00 55,00 14,00 14,00 od 45,00 

251 - 1000 50,00 75,00 40,00 50,00 13,00 13,00 od 40,00 

powyżej 1000 indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie 

UOP - forma zatrudnienia pracowników do rozliczeń - umowa o pracę  
UCP - forma zatrudnienia pracowników do rozliczeń - umowa cywilno-prawna 
Nadzór Płace - weryfikacja rozliczeń płacowych, usługa ta nie uwzględnia samych rozliczeń  

Dodatkowe opłaty KiP, które mogą zostać naliczone w zależności od zakresu Umowy   
– ceny netto PLN 

Usługa Cena za szt. 

Sporządzenie umowy o pracę  10,00 

Sporządzenie umowy cywilno-prawnej 10,00 

Zgłoszenie do ZUS 10,00 

Przygotowanie świadectwa pracy 50,00 

Przygotowanie wypowiedzenia umowy 50,00 

Rozliczenie miesięczne ZUS DRA dla osób fizycznych 60,00 

Rozliczenie roczne ZUS DRA dla osób fizycznych 200,00 

Usługi finansowo-księgowe (FK) - ceny netto PLN 

Usługi podstawowe z obszaru finansowo-księgowego rozliczane są w ramach opłaty ryczałtowej. Opłata 
ryczałtowa określana jest indywidualnie w oparciu o parametry pracochłonności szacowane przed 
podpisaniem umowy. 



   
 

   
 

 
Poniższe usługi są wyceniane poza opłatą ryczałtową.  

Usługa Cena za szt. 

Polityka rachunkowości 750,00 

Polityka rachunkowości w trybie Ekspres 1200,00 

Sprawozdanie finansowe  jednomiesięczne wynagrodzenie 

Sprawozdanie finansowe podlegające badaniu półtoramiesięczne wynagrodzenie 

Usługi dodatkowe kadrowo-płacowe (KiP) oraz finansowo-księgowe (FK) - ceny netto PLN 

Usługi dodatkowe wykonywane są w ramach odrębnego zlecenia i rozliczane stawką godzinową.  

Usługa Cena 

1 h bez pakietu 200,00 

Pakiet 10 h 1800,00 

Pakiet 20 h 3200,00 

1 h w trybie Ekspres 250,00 

        Pakiet godzin - opłata z góry, do wykorzystania przez 6 miesięcy. 

Usługi inne – ceny netto PLN miesięcznie 

Usługi inne to zlecone dodatkowo usługi związane z oprogramowaniem enova365 dla księgowości i kadr.  

Usługa "inna" Jednostka Cena 

Dostęp przez RDP enova365 5 dostępów 1000,00 

Dostęp przez www enova365 multi 1 dostęp 30,00 

Pulpit Klienta Biura Rachunkowego enova365 1 dostęp 40,00 

Dzierżawa licencji na moduł Faktury enova365 1 licencja 50,00 

Dzierżawa licencji na moduł Podgląd enova365 1 licencja 50,00 

Archiwizowanie bazy po ustaniu Umowy 1 baza/mc 50,00 

Archiwizowanie aktywnej bazy po ustaniu Umowy  1 baza/mc 100,00 

Usługi kadrowo-płacowe (KiP) oraz finansowo-księgowe (FK) dla Klientów bez Umowy  

- ceny netto PLN  

Usługa Cena 

1 h  250,00 

Więcej informacji dotyczących usług Neofin znajduje się w Regulaminie świadczenia usług w 

ramach umowy o współpracy z biurem rachunkowym (Regulamin Neofin). 


