Cégalapítási szolgáltatásaink tartalma és árai
A feltüntetett árak 2012. március 1-jétıl visszavonásig érvényesek!

Light csomagjaink (ahol nincs az áfa külön feltüntetve, ott bruttó díjak):
BT módosítása

BT alapítása
Cégbejegyzés Light 1 (egyszerősített cégeljárásban):

Cégeljárás Light 1 (egyszerősített cégeljárásban):

cégalapítás munkadíja: 20.000,- + áfa (bruttó
25.400,-) Ft helyett most bruttó 20.000,- Ft
- illeték: 25.000,- Ft
- költségek: 3.600,- Ft/ingatlan + 2 x 1.700,- Ft/fı *
- közzétételi díj: 0,- Ft
Összesen: nettó 52.000,- helyett bruttó 52.000,- Ft
KFT alapítása

cégmódosítás munkadíja: 24.000,- + áfa (bruttó
30.480,-) Ft helyett most bruttó 24.000,- Ft **
- illeték: 15.000,- vagy 20.000,- vagy 50.000,- Ft
a változás tartalmától függıen
- költségek: 3.600,-Ft/ingatlan + 2 x 1.700,-Ft/fı *
- közzétételi díj: 3.000,- Ft
Összesen: általában nettó 49.000,- helyett bruttó 49.000,- Ft

-

-

KFT módosítása

Cégbejegyzés Light 1 (egyszerősített cégeljárásban):

Cégeljárás Light 1 (egyszerősített cégeljárásban):

cégalapítás munkadíja: 20.000,- + áfa (bruttó
25.400,-) Ft helyett most bruttó 20.000,- Ft
- illeték: 50.000,- Ft
- költségek: 3.600,- Ft/ingatlan + 1.700,- Ft/fı *
- közzétételi díj: 0,- Ft
Összesen: nettó 75.300,- helyett bruttó 75.300,- Ft

cégmódosítás munkadíja: 24.000,- + áfa (bruttó
30.480,-) Ft helyett most bruttó 24.000,- Ft **
- illeték: 15.000,- vagy 40.000,- vagy 50.000,- Ft
a változás tartalmától függıen
- költségek: 3.600,-Ft/ingatlan + 1.700,-Ft/fı *
- közzétételi díj: 3.000,- Ft
Összesen: általában nettó 47.300,- helyett bruttó 47.300,- Ft

-

-

Fentiek MINDENT TARTALMAZNAK, mely cégalapításhoz vagy cégmódosításhoz feltétlenül
szükséges, egy tipikus, telephellyel nem rendelkezı, egyszemélyes Kft vagy kéttagú Bt esetén!
*Amennyiben a cégben több személy érintett (tag vagy vezetı tisztségviselı) akkor még belföldi személyenként 1.700,- Ft
(külföldi személyenként 3.000,- Ft) JÜB költség (ügyfél azonosítási díj), illetve ha telephellyel (fiókteleppel) is
rendelkezik, akkor még ingatlanonként 3.600,- Ft tulajdoni lap költség adódik a fentiekhez.
** Ha a Bt vagy Kft módosítása üzletrész módosítását is érinti, akkor a munkadíj 24.000,- Ft helyett bruttó 30.000,- Ft!

Megrendelhetı egyéb szolgáltatások *** (ahol nincs az áfa külön feltüntetve, ott bruttó díjak):
-

telephely (telephelyek) tulajdoni lapja: 3.600,- Ft ingatlanonként. (önmagában megrendelve + 1.000,- Ft+áfa)
bankszámlanyitás: Nálunk megrendelve DÍJMENTES, sıt, akár 2.540,- Ft értékő ajándékkal is kedveskedünk!
(Részletekért kattintson ide: http://www.ceggyar.hu/kiegeszitok)

domain regisztráció és alap webtárhely: 10.000,- Ft/év-tıl (+áfa)
web oldal kialakítása sablonnal: basic:10.000,- Ft, standard:50.000,- Ft, profi:100.000,- Ft (+áfa)
bélyegzı: (négyféle méretben, 3-6 soros, többféle színben) 5.000,- Ft (+áfa)
könyvelés: 5.000,- Ft/hó-tól (+áfa)
*** Bankszámla megnyitása és fenntartása jogszabályi kötelezettség folytán feltétlenül szükséges, telephely tulajdoni lapjára csak akkor
van szükség, ha a cég rendelkezik telephellyel, a többi szolgáltatás pedig csupán ajánlott lehetıség.
-

Tájékoztató információk az egyszerősített és elektronikus cégeljárás különbségeirıl:
Ma már szinte minden cégbejegyzés egyszerősített eljárásban történik a fenti díjtételekkel. Ilyenkor a jogszabályban meghatározott mintát kell
követnie a cég létesítı okiratának. Ez a minta ugyan megfelelıen tág, így az esetek döntı többségében valóban megfelel a cégalapítók igényeinek, de
azért mégis bizonyos korlátok közé szorítja a lehetıségeket. Éppen ezért egyes ritka esetekben szükségszerővé válhat a jogszabályi mintánál bıvebb
tartalmú okirat használata, mely esetben már nem egyszerősített, hanem elektronikus cégeljárásról beszélünk. Ennek egyik hátránya, hogy a fentiekben
leírtaktól eltérıen az illeték összege cégformától függıen 50.000,- vagy 100.000,- Ft, a közzétételi díj 5.000,- Ft, valamint a munkadíjunk 10.000,- Ft +
áfa összeggel magasabb a fentieknél. Másik hátránya, hogy a bejegyzés jóval idıigényesebb. Elıbbiekkel ellentétben cégmódosításkor már valamivel
többször lehet szükség arra, hogy a létesítı okirat eltérjen a mintától. Ez az illeték és egyéb költségek tekintetében nem jelent különbséget az
egyszerősített eljáráshoz képest, ellenben munkadíjunk a munkaráfordítás függvényében maximum 10.000,- Ft + áfa összeggel magasabb lehet.
Alapvetıen tehát a fenti díjtételekkel kell kalkulálni, de ha esetleg a cégalapítók különleges igénye mégis elektronikus cégeljárást kíván meg,
arról minden esetben elıre tájékoztatjuk a megrendelıt! Figyelem! Ha más cégnél vagy ügyvédnél azt tapasztalja, hogy nem hívják fel erre a
figyelmét, ott nem adnak megfelelı tájékoztatást, hiszen a magasabb költségek náluk is ugyanúgy felmerülnek, így saját érdekében javasoljuk,
semmi esetre se bízza meg ıket! Még abban az esetben sem, ha alacsonyabb díjakat kommunikálnak, hiszen elképzelhetı, hogy végül akár jóval
magasabb összeget kell kifizetnie, mint nálunk tette volna. A C É G G Y Á R -nál pedig garantáltan csak azt fizeti, amiben elıre megállapodtunk!

Összefoglalva tehát, elektronikus cégeljárásban történı cégalapítás esetén az alábbi díjak merülnek fel:
BT alapítása
Cégbejegyzés Light 2 (elektronikus cégeljárásban):
- cégalapítás munkadíja: áfa nélküli akcióban most bruttó 30.000,- Ft
- illeték és költségek: 50.000,- Ft + 3.600,- Ft + 2 x 1.700,- Ft *
- közzétételi díj: 5.000,- Ft
Összesen: nettó 92.000,- helyett most bruttó 92.000,- Ft

KFT alapítása
Cégbejegyzés Light 2 (elektronikus cégeljárásban):
- cégalapítás munkadíja: áfa nélküli akcióban most bruttó 30.000,- Ft
- illeték és költségek: 100.000,- Ft + 3.600,- Ft + 1.700,- Ft *
- közzétételi díj: 5.000,- Ft
Összesen: nettó 140.300,- helyett most bruttó 140.300,- Ft
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Értéknövelt csomagjaink (A feltüntetett árak nettó díjak, az áfa összegét még nem tartalmazzák!):
Light Plusz csomag tartalmazza a Light-on túl:
-

bankszámlanyitás
NAV (APEH), KSH és Kamarai kötelezı regisztrációs nyomtatványok elkészítésében segítség
pozitív bankszámlaegyenleg esetén a 4. hónaptól ajándék webcím, weblap és hozzá tárhely 8 hónapig!

+ 0,- Ft minden Light csomaghoz képest, azaz mindhárom fenti szolgáltatás együtt díjmentes!
ECO csomag tartalmazza a Light-on túl:
-

bankszámlanyitás
saját domain (pl: www.cegemneve.hu) regisztráció és Mini webtárhely (akár 10x7GB email tárhellyel!)
díjmentes on-line reklámfelület 1 hónapig 1 weblapon

+ 9.000,- Ft minden Light csomaghoz képest
ECO Plusz csomag tartalmazza a Light-on túl:
-

bankszámlanyitás
saját domain regisztráció és Mini webtárhely

 web oldal kialakítása Basic sablonnal
 díjmentes on-line reklámfelület 1 hónapig több weblapon
+ 18.000,- Ft minden Light csomaghoz képest (basic sablon esetleges színmódosítása +10.000,- Ft+áfa)
-

Start csomag tartalmazza a Light-on túl:
-

bankszámlanyitás
saját domain regisztráció és Mini webtárhely

-

 3-6 soros bélyegzı
 könyvelés 3 hónapig díjmentesen

-

díjmentes on-line reklámfelület 1 hónapig több weblapon

+ 55.000,- Ft minden Light csomaghoz képest
Start Plusz csomag tartalmazza a Light-on túl:
-

bankszámlanyitás
saját domain regisztráció és Mini webtárhely

-

 web oldal kialakítása Basic sablonnal

3-6 soros bélyegzı
könyvelés 3 hónapig díjmentesen
díjmentes on-line reklámfelület 1 hónapig több weblapon
+ 64.000,- Ft minden Light csomaghoz képest (basic sablon esetleges színmódosítása +10.000,- Ft+áfa)

Komplett csomag tartalmazza a Light-on túl:
-

bankszámlanyitás
saját domain regisztráció és Mini webtárhely

-

 web oldal kialakítása Standard sablonnal
3-6 soros bélyegzı
könyvelés 3 hónapig díjmentesen

 díjmentes on-line reklámfelület 2 hónapig több weblapon
+ 100.000,- Ft minden Light csomaghoz képest (standard sablon esetleges színmódosítása +10.000,- Ft+áfa)

Komplett Plusz csomag tartalmazza a Light-on túl:
-

bankszámlanyitás
saját domain regisztráció és Mini webtárhely

-

 web oldal kialakítása Profi sablonnal
3-6 soros bélyegzı
könyvelés 3 hónapig díjmentesen

 díjmentes on-line reklámfelület 3 hónapig több weblapon
+ 150.000,- Ft minden Light csomaghoz képest (profi sablon esetleges színmódosítása +10.000,- Ft +áfa)
-
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Cégalapítási csomagjaink tartalmának összehasonlítása
(A feltüntetett árak ezer forintban értendı nettó díjak, az áfa összegét még nem tartalmazzák!)

Cégalapítás munkadíja
Illeték
Közzétételi díj
Székhely tulajdoni lapja
Azonosítás (JÜB) díja
Bankszámlanyitás
NAV, KSH, Kamara reg.
Ajándék webcím és weblap
Domain és Mini webtárhely
Web oldal Basic sablonnal
Web oldal Standard
sablonnal
Web oldal Profi sablonnal
3-6 soros bélyegzı
Könyvelés 3 hónapig
díjmentesen
Díjmentes reklámfelület
1 weblapon
Díjmentes reklámfelület
több weblapon
Felár a Light csomagokhoz
képest (ezer Ft, nettó árak)
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Ráadás! Ajándék minden megrendelınknek!
Azon túl, hogy áraink már önmagukban ajándéknak tekinthetıek, minden kedves megrendelınknek
kellemes meglepetést okozva további kisebb, de annál praktikusabb ajándékokat adunk. Olyanokat,
amikre Ön talán nem is gondolna, pedig milyen jó hasznukat veszi majd!
Velünk a piac legkedvezıbb bankszámláját is megnyithatja új cége számára, díjmentesen!
A piac legkedvezıbb árú konstrukciója érhetı el ügyfeleink számára! Közremőködésünkkel a
folyamat jóval egyszerőbb, gyorsabb és gördülékenyebb, ráadásul levesszük válláról a legkedvezıbb
konstrukció megtalálásának idıigényes terhét is. Szolgáltatásunk nemcsak díjmentes, de ráadásul még
akár 2.540,- Ft értékő ajándékkal is kedveskedünk hozzá.
Részletekért kattintson ide: http://www.ceggyar.hu/kiegeszitok
Fontos tájékoztatás!
A Céggyárnál a cégalapítást, cégmódosítást, erre vonatkozó jogi tanácsadást és egyéb kapcsolódó jogi
szolgáltatásokat minden esetben ügyvéd, ügyvédi iroda végzi. Ugyanakkor még a konkrét cégalapítást
megelızıen feltétlenül ajánlott számviteli, gazdasági szakemberrel való konzultáció is. Ez az a többlet, amit
nálunk biztosan megkap, ráadásul külön költség nélkül, teljesen ingyenesen! Diplomás közgazdászaink
rendelkezésére állnak a teljes folyamat alatt! A gazdasági természető tájékoztatást követıen a cégalapítás
menetét minden esetben ügyvédi iroda veszi át, nyújtja a jogi tájékoztatást és végzi el a szükséges jogi
lépéseket, végigvezetve Önt a teljes folyamaton. Nálunk tehát komplex tájékoztatást kap, különbözı
szakemberektıl. A cég bejegyzése után ha kívánja, további gazdasági szolgáltatásainkat is igénybe veheti,
mely ugyanakkor természetesen nem kötelezı, ahogy nincs semmilyen hőségnyilatkozat sem.

Aktuális árainkat megtalálja az interneten az alábbi linken:

http://www.ceggyar.hu/arak.pdf
3. oldal
Érvényes: 2012. március 1-jétıl visszavonásig

CÉGGYÁR

Egységes árlista

www.ceggyar.hu

