Könyvelés vállalási árlista!
Igény esetén a szerződés ÁFA mentes cégünkkel is megköthető
1. Szabályzat készítés, egyszeri aktualizálás: 30.000.- Ft. + ÁFA (38.100.- Ft.) –
szerződéskötéskor fizetendő!
2. Irodaszer költség: 3.000.- Ft + ÁFA/év (3.810.- Ft.)
3. Havi könyvelési díjak: (mely a következő szolgáltatásokat tartalmazza):
– számlák lekönyvelése
– bevallások elkészítése, beadása
– új tevékenységi körök bejelentése
– alkalmazottak bejelentése (kivéve egyszerűsített foglalkoztatású alkalmazottak)
Szerződéskötéskor 1 havi könyvelési díjat kérünk előre! Szerződés megszüntetést
követő újraszerződés esetén + 1 havi könyvelési díjat számítunk fel!
Könyvelési díj: (Egyéni Vállalkozók, Kft.-k, Bt-k)
– Forgalom: 0-4 millió Forint árbevételig:
– Forgalom: 4-20 millió Forint árbevételig:
– Forgalom: 20-100 millió Forint árbevételig:
– Forgalom: 100-500 millió Forint árbevételig:
– Forgalom: 500 millió Forint árbevétel felett:

26.000.- Ft/hó. + ÁFA
48.000.- Ft/hó. + ÁFA
72.000.- Ft/hó. + ÁFA
94.000.- Ft/hó. + ÁFA
megegyezés szerint

Az alapdíj tartalmazza az első 25 db bizonylat könyvelését, azon felül azok
feldolgozása 4.000.- Ft / 25 db.
Autókereskedők: Gépjármű/hó
– 0 - 4 db gépjármű:
– 5 - 15 db gépjármű:
– 16 - 35 gépjármű:
– 36 gépjármű felett:

20.000.- Ft/hó. + ÁFA
40.000.- Ft/hó. + ÁFA
60.000.- Ft/hó. + ÁFA
megegyezés szerint.

Külföldi beszerzés esetén 2.500.- Ft / db
4. Munkavállalók
Munkavállalók bejelentése, illetve kijelentése:
1.200.-Ft/fő + ÁFA
Egyszerűsített (alkalmi) munkavállalók bejelentése: 1.000.- Ft/alkalom + ÁFA

5. Bérszámfejtés
– A könyvelési díj 1 fő/hó számfejtését díjmentesen tartalmazza!
2 fő / cég
3-4 fő / cég
5-8 fő / cég
9-20 fő / cég
21-40 fő / cég
40 / fő cég felett
Alkalmi munkavállalók

2.400.- Ft + ÁFA / hó/ fő
2.200.- Ft + ÁFA / hó / fő
2.000.- Ft + ÁFA / hó / fő
1.800.- Ft + ÁFA / hó / fő
1.600.- Ft + ÁFA / hó / fő
1.200.- Ft + ÁFA / hó / fő
1.000.- Ft + ÁFA / hó / fő

- Önellenőrzés Ügyfél hibájából 10.000.- Ft / alkalom
Egyéb szolgáltatásaink árlistája
Igény és megbízás esetén vállaljuk:

Adótanácsadás, adótervezés:
Tanácsadás induló vállalkozásoknak:

10.000.- Ft / óra
10.000.- Ft / óra

Hivatalos szerv előtti képviselet, megbízással (NAV vizsgálat esetén) 50.000.- Ft / eljárás
Beszámoló készítés, év végi bevallások
+ 1 havi könyvelési díj.
Évközi mérleg elkészítése
+ 1 havi könyvelési díj.
Adatszolgáltatás pályázathoz,hitelkérelemhez:
25.000.- Ft / pályázat / hitel
Elnyert pályázathoz folyamatos adatszolgáltatás:
5.000.- Ft / alkalom
Táppénz, GYED, GYES, TAJ kártya EU-s TAJ kártya igénylése 3.000.- Ft / ügy
Önkormányzati nemleges adóigazolás:
5.000.- Ft / igazolás
Gépjárművek forgalomból
visszahelyezése:

történő

kivonatása

és

forgalomba

2.000.-Ft / db

NAV FAG és FAM: részletfizetési és halasztási kérelem cégek és
magánszemélyek,
egyéni
vállalkozók
részére 25.000.- Ft / ügy
Nyomtatványok kitöltési segítsége, például:
1.000.- Ft – 10.000.- Ft /
Munkaerő
igénylés,
Telephely
engedélyeztetési
kérvény: alkalom
Érték határos kézi számlák NAV rendszerébe történő feltöltése: 2.000.-Ft / számla
NAV adóigazolás valamint illetőségigazolás:
INGYENES
Teljesítési igazolás, munkáltatói igazolás minta:
2.000.-Ft
Számlázóprogram nyitása
5.000.- Ft
Számlázóprogram, bankszámla kezelése:
1.500.- Ft / alkalom
Tevékenységi kör módosítása, új tevekénységi kör felvétele
2.200.- Ft / db
Nyomtatás (Ügyfelenként 5 oldalig ingyenes)
25.- Ft / lap
Fénymásolás
25.- Ft / lap

