Árlista a könyvelési szolgáltatásokhoz
A feltüntetett díjak nettó árak, az áfát nem tartalmazzák és 2012. január 1-jétıl visszavonásig érvényesek!



Speciális díjcsomagunk:
Ajánljuk nem mőködı vagy minimális forgalmú cégek részére.

Nem mőködı (alvó) vállalat készenléti díja

5.000,- Ft/hó

(15.000,- Ft/3hó)

Bizonylatok könyvelési díja költségeknél*
200,- Ft/tétel
Bizonylatok könyvelési díja bevételeknél*
500,- Ft/tétel
ÁFA-bevallás esetenkénti díja*
5.000,- Ft/alkalom
Járulékbevallás esetenkénti díja*
2.000,- Ft/alkalom
Díjcsomag váltási díj*
10.000,- Ft/alkalom
* Ezen díjtételek alkalmazása kizárólag az alvó csomagban történik, a többi díjcsomag esetében nem!

Fenti díjak az éves zárás díját nem tartalmazzák, annak díja plusz egy havi könyvelési díj (az éves
könyvelési díj 1/12-ed része), de legalább 10.000,- Ft/év.



Minimum díjcsomagjaink:
Ajánljuk azon ügyfeleink számára, akik a piac legalacsonyabb könyvelési árait keresik.

Éves ÁFA-bevallók és alanyi adómentesek részére:
Nettó 1,25 M Ft/3hó árbevételig, max 90 db/3hó tételig
Nettó 1,25 M Ft/3hó árbevétel felett 1 M Ft-onként

8.000,- Ft/hó
(24.000,- Ft/3hó)
+ 2.000,- Ft/negyedév

Bizonylatok esetében tételszám túllépés díja

50,- Ft/tétel

Fenti díjak az éves zárás díját nem tartalmazzák, annak díja plusz egy havi könyvelési díj (az éves
könyvelési díj 1/12-ed része), de legalább 10.000,- Ft/év.
Negyedéves ÁFA-bevallók részére:
Nettó 2,5 M Ft/3hó árbevételig, max 150 db/3hó tételig
Nettó 2,5-5 M Ft/3hó árbevétel között, max 175 db/3hó tételig
Nettó 5 M Ft/3hó árbevétel felett 1 M Ft-onként

15.000,- Ft/hó (45.000,- Ft/3hó)
18.000,- Ft/hó (54.000,- Ft/3hó)
+ 1.000,- Ft/negyedév

Bizonylatok esetében tételszám túllépés díja

50,- Ft/tétel

Fenti díjak az éves zárás díját nem tartalmazzák, annak díja plusz egy havi könyvelési díj (az éves
könyvelési díj 1/12-ed része), de legalább 20.000,- Ft/év.
Havi ÁFA-bevallók részére:
Nettó 10 M Ft/hó árbevételig, max 120 db/hó tételig
Nettó 10 M Ft/hó árbevétel felett 10 M Ft-onként

28.000,- Ft/hó
+ 4.000,- Ft/hó

Bizonylatok esetében tételszám túllépés díja

50,- Ft/tétel

Fenti díjak az éves zárás díját nem tartalmazzák, annak díja plusz egy havi könyvelési díj (az éves
könyvelési díj 1/12-ed része), de legalább 40.000,- Ft/év.
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Prémium díjcsomagjaink:
Ajánljuk nagy forgalmú, megkülönböztetett figyelmet igénylı ügyfeleink részére.

Amennyiben a fenti Minimum csomagokban foglalt bizonylati számnál többre vágyik, vagy
egyszerően csak úgy érzi, hogy jobban szereti az elıre fixen rögzített díjakat és a kiemelt
megbecsülést, akkor ajánljuk figyelmébe Prémium könyvelési csomagjainkat. Ezek teljes mértékben
függetlenek a bizonylatok és a könyvelési tételek számától. A fizetendı díjat alakító egyetlen tényezı
az árbevétel nagysága. Prémium csomagjaink ára a fent felsorolt Minimum csomagjaink duplája.
Ezért az árért nem csupán a bizonylati korlátot felejtheti el, de kiemelt ügyfelünkként
megkülönböztetett figyelmet és korlátlan számú tanácsadást is kap, valamint az árbevételi szinteket
is a duplájára növeltük. Kapcsolódó kiegészítı szolgáltatásainkat pedig díjmentesen vagy
kedvezménnyel veheti igénybe. Mindezt jóval olcsóbban, mint más könyvelı cégek alapárai. Rendelje
meg Prémium díjcsomagunkat, majd dıljön hátra és élvezze a kényelmet, amit saját, személyes
könyvelıje nyújt!
Munkabér számfejtése
Minden könyvelési csomagunkhoz.
Megbízó társaság munkavállaló tagjai, tulajdonosai részére
Megbízó társaság egyéb munkavállalói részére

1.900,- Ft/hó
2.900,- Ft/hó

Munkabér számfejtésére vonatkozó díjaink az éves zárás díját tartalmazzák.
Az ár magában foglalja a munkaszerzıdések elkészítését, az ügyfél által vezetett nyilvántartások
alapján történı bérszámfejtést, havi jelentések elkészítését, NAV felé történı be- és kijelentést, év
végi adatszolgáltatást, munkaviszony megszüntetésekor kiadandó igazolások elkészítését, szükség
esetén kereseti igazolások kiadását.

Könyvelési és számfejtési díjaink minden csomagunk esetében negyedévente, elırefizetéssel esedékesek. Az
árbevételi és bizonylati korlátokat szintén negyedévente vizsgáljuk, így ha a könyvelt cég valamely negyedévben az
adott negyedévre megadott értékeket meghaladja, akkor az adott negyedév tekintetében már a magasabb díjtételek
kerülnek alkalmazásra, ennek megfelelıen a különbözet utólagos megfizetése válik esedékessé.
Minden feltüntetett ár tájékoztató jellegő kezdı ár, átlagos vállalkozói igényekre szabva. Az egyes vállalkozások eltérı
sajátosságai és igényei függvényében az adott ügyféllel egyeztetett eltérı díjak alkalmazásának lehetıségét fenntartjuk!
A vállalkozás életében vagy a külsı környezetben történt változások következtében drasztikusan megnövekvı könyvelési
munkák az alkalmazott díjételek év közbeni korrekcióját is magukkal vonhatják, így azok felülvizsgálata rendszeresen, de
legalább félévente megtörténik. A korrekció alapjául szolgálhat különösen, de nem kizárólagosan az infláció alakulásának
figyelembevétele is.
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