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Amit mindenképpen érdemes tudni:
▪

▪

▪
▪

Flexibilis árképzésünknek köszönhetően, Önnek minden hónapban a
kiállított, illetve befogadott számlák mennyisége alapján kell megfizetni a
könyvelési szolgáltatás alapdíját. Ha kevesebb számla keletkezik,
kevesebbet kell fizetnie az adott hónapban.
Országosan 20 irodában köthet velünk könyvelési megbízást és ugyan
ezek bármelyikében adhatja le a könyvelésre szánt számlákat,
bizonylatokat.
Szolgáltatásunkra 100%-os garanciát vállalunk, melyet felelősség
biztosítással garantálunk.
Az árak tájékoztató jellegűek. Amennyiben konkrét ajánlatra van
szüksége, kérem egyeztessen munkatársunkkal az alábbi elérhetőségek
valamelyikén,
hogy
egy
személyes
találkozó
alkalmával
megállapodhassanak a részletekben.

Díjazás:
FIGYELEM! A könyvelési szolgáltatás díját az adott hónapban kiállított, illetve
befogadott számlák és bizonylatok darabszáma határozza meg. Tehát a
könyvelési díj akár minden hónapban változhat. Ha kevesebb a számlák, illetve a
bizonylatok száma akkor kevesebbet fizet, ha több akkor a szolgáltatás díja is
növekszik a lent megadott ársávok alapján! Könyvelési szerződés megkötésével,
egyéb, eseti könyvelési tevékenységgel kapcsolatos igényekkel és szolgáltatási
díjakkal kapcsoltban kérjük, egyeztessen időpontot szakértő kollégánkkal!

Alap csomagok (részletes leírás a weboldalon ill. a szolgáltatási szerződésben):
Havi
Havi
Havi
Havi
Havi
Havi
Havi

0-10 db számla és 20 banki tétel könyvelése
11-25 db számla és 45 banki tétel könyvelése
26-40 db számla és 60 banki tétel könyvelése
41-100 db számla és 120 banki tétel könyvelése
101-150 db számla és 170 banki tétel könyvelése
151-200 db számla és 220 banki tétel könyvelése
201 db számlától és 220 banki tétel könyvelése felett

14.900
15.000
18.000
22.000
30.000
35.000
35.000

Ft + ÁFA / hó
Ft + ÁFA / hó
Ft + ÁFA / hó
Ft + ÁFA / hó
Ft + ÁFA / hó
Ft + ÁFA / hó
Ft+10.000 Ft+ÁFA/hó

A fent megadott banki tételszámok feletti könyvelési díj: 1000 Ft+Áfa/10 banki tétel

Alvó cég szolgáltatási csomag

12.000 Ft + ÁFA / hó

Alanyi mentes cégek:
EVA nyilvántartás vezetése 30 számla
EVA nyilvántartás vezetése 31- számla
EVA bevallás
KATA nyilvántartás vezetése 30 számla
KATA nyilvántartás vezetése 31 számla
KATA bevallás

Bérszámfejtés
mellé

fenti

könyvelési

10.000 Ft + ÁFA / hó
15.000 Ft + ÁFA / hó
5.000 Ft + ÁFA / hó
10.000 Ft + ÁFA / hó
15.000 Ft + ÁFA / hó
5.000 Ft + ÁFA / hó

szolgáltatásunk 1 főig ingyenes

Bérszámfejtés 2. főtől

2.490 Ft /Fő + ÁFA / hó

Pénztárgép szalag könyvelése gépenként

7.500 Ft / ÁFA / hó
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Többletszolgáltatások díjai (alapcsomagon felüli):
Önrevízió
"40-es" nyomtatvány készpénzfizetés korlát miatt
"60-as" összesítő bevallás
Változás bejelentések
Átvezetés/visszaigénylés/kérelmek
Adó/jövedelem/illetőség igazolás
Pénztárgép és számlázó program bejelentése
Pénztárgép használat helyett számlázást választó adózók
adatlapja
Fizetési könnyítési kérelem
Cégautó adó ügyintézés
Pénzforgalmi
szemléletű
Áfa
bevallás
esetén
a
többletmunka
Deviza, valuta házi pénztár vezetése
Készpénzfizetési korlát feletti jelentés

2.500 Ft + ÁFA
2.500 Ft + ÁFA/db
1.000 Ft + ÁFA
1.000 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA
200 Ft / tétel + ÁFA
8.000 Ft + ÁFA
2.000 Ft + ÁFA
1.000 Ft + ÁFA
6.000 Ft + ÁFA/hó
1.000 Ft + ÁFA/db

Felárak (alapcsomagon és többletszolgáltatáson felüli):
Évközi mérleg/darab
Pénzforgalmi ÁFA bevallás
KIVA éves bevallás
Konzultáció
Elemző, adótanácsadói, jogi konzultáció
Hivatal előtti képviselet
Cash Flow
Bizonylatok Megbízó székhelyén/telephelyén (Budapest
közigazgatási területén belül) történő átvétele minden
hónap 1-8 napja között
Iratmegőrzési
szolgáltatás
a
könyvelői
megbízási
szerződés fennállásának idejére a 1085 Budapest, József
krt. 69. sz. alatt.

20.000 Ft + ÁFA
3.000 Ft + ÁFA
10.000 Ft + ÁFA
3.000 Ft + ÁFA
8.000 Ft/óra + ÁFA
10.000 Ft/óra + ÁFA
8.000 Ft + ÁFA
7.000 Ft/cím/alkalom+ÁFA

Ingyenes egy iratrendező
mappáig! Ezen felül 3000
Ft/hó/iratrendező+ÁFA

Székhelyszolgáltatás*:
1/2 éves ár
1 éves ár
2 éves ár

23.600 Ft + ÁFA
37.600 Ft + ÁFA
47.200 Ft + ÁFA

Cégalapítás*:
Egyszemélyes Kft.
Kétszemélyes Kft. / Bt.
Többszemélyes Kft. / Bt.
Zrt. alapítás

16.900
17.900
18.900
35.000

Ft
Ft
Ft
Ft

+
+
+
+

ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA + illeték

Cégalapítás + Székhelyszolgáltatás*:
Székhelyszolgáltatás 1/2 évre + cégalapítás + 1db
bélyegző
Székhelyszolgáltatás 1 évre + cégalapítás + 1db bélyegző
Székhelyszolgáltatás 2 évre + cégalapítás + 1db bélyegző

30.500 Ft + ÁFA
44.500 Ft + ÁFA
54.500 Ft + ÁFA

*Fenti székhelyszolgáltatás/cégalapításra vonatkozó árak csak a budapesti irodáinkban
érvényesek! Vidéki árainkról tájékozódjon irodánkban!

