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Amit mindenképpen érdemes tudni: 

▪   Több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező szakértőink biztosítják ügyfeleink számára a 
lehető legmagasabb szintű kiszolgálást. 
▪ 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 (telefonszám: +36-20-504-0041, e-mail:  
kontirprofessional@gmail.com), hogy egy személyes találkozó alkalmával megállapodhassanak a 
részletekben. 

Alap könyvelési díjak: 
Alap könyvelés (60 tételig) 26.900 Ft + ÁFA / hó 
KATA Egyéni vállalkozó (30 tételig) 8.900 Ft + Áfa / hó 
KATA Betéti Társaság (30 tételig) 10.900 Ft + Áfa / hó 
KATA bevallás egyszeri elkészítése (a vállalkozó magának 
vezeti a számlái nyilvántartását, egyszerre hozza be az éves 
anyagát) 

14.900 Ft + Áfa / év 

Bérszámfejtés fenti könyvelési szolgáltatásunk mellé 1 főig ingyenes 
Bérszámfejtés 2. főtől 3.900Ft + ÁFA / fő / hó 
Pénztárgép szalagkönyvelése (1 db pénztárgép benne van 
az alapkönyvelésben) 

8.900 Ft +ÁFA / hó / gép 

Többletszolgáltatások díjai (alapcsomagon felüli): 
Önrevízió 5.900Ft + ÁFA/db 
Éves zárlati díj + 1 havi díj 26.900 Ft + ÁFA 
Igazolások megkérése 5.900 Ft + ÁFA / alkalom 
Cégkapu regisztrációs csomag 5.900 Ft + ÁFA 
Tanácsadás 10.900–14.900 Ft + 

ÁFA/óra 
Székhelyszolgáltatás*:   
1/2 éves ár 38.390 Ft + ÁFA 
1 éves ár 58.190 Ft + ÁFA 
2 éves ár 79.650 Ft + ÁFA 
Cégalapítás*:   
Egyszemélyes Kft. 34.990 Ft + ÁFA 
Kétszemélyes Kft. / Bt. 36.990 Ft + ÁFA 
Többszemélyes Kft. / Bt. 37.900 Ft + ÁFA 
Zrt. alapítás 74.990 Ft + ÁFA + illeték 
Cégalapítás + Székhelyszolgáltatás*:   
Székhelyszolgáltatás 1/2 évre + cégalapítás + 1db bélyegző 59.990 Ft + ÁFA 
Székhelyszolgáltatás 1 évre + cégalapítás + 1db bélyegző 81.990 Ft + ÁFA 
Székhelyszolgáltatás 2 évre + cégalapítás + 1db bélyegző 97.990 Ft + ÁFA 
*Fenti székhelyszolgáltatás/cégalapításra vonatkozó árak csak a budapesti irodáinkban 
érvényesek! Vidéki árainkról tájékozódjon irodánkban! 
Az árak érvényesek 2022.01.01-től visszavonásig! 
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