Цени на счетоводни услуги - ИРА 07 ООД
Начални прагове на цени на счетоводни услуги за фирми нерегистирани по ЗДДС с основна

дейност:
брой документи
на месец

само услуги
търговия и услуги
производство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------от 1 до 40 документа
100.00
120.00
140.00
от 41 до 80 документа
120.00
140.00
160.00
от 81 до 120 документа
120.00
140.00
160.00
над 121 документа
по договаряне
по договаряне
по договаряне

брой документи
на месец

за фирми регистирани по ЗДДС с основна дейност :

само услуги
търговия и услуги
производство
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------от 1 до 40 документа
240.00
260.00
280.00
от 41 до 80 документа
280.00
300.00
320.00
от 81 до 120 документа
320.00
340.00
360.00
от 120 до 200 документа
400.00
440.00
460.00
над 200 документа
по договаряне
по договаряне
по договаряне

Тези цени са при персонал до 5 човека. При по-голям персонал се правят следните увеличения:

брой персонал
от 5 до 10 човека
от 10 до 20 човека
от 20 до 30 човека
от 30 до 50 човека
над 50 човека

увеличение на цената
30.00
50.00
80.00
120.00
по договаряне

Други съпътстващи дейността услуги:
- вземане и носене на документи от офис на клиента – 20.00лв
- изготвяне на първични документи - като фактури от наш складов продукт – по 5.00 лева за всяка
фактура, проформа или преработка, касаеща българси пазар и по 10.00лв за страни членки на ЕС или
външния пазар.
- консултации на лица, които са наши клиенти в рамките 2 часа месечно безплатно, след това време
се таксува по 20 лв/час
- консултации на лица, които не са наши клиенти 30 лв/час;
- лични наши посещения в институции като НАП, НОИ , АВ, НСИ, ИТ и др. по 10.00лв за 1 /едно/
посещение.
- за представяне на фирми, кито са наши клиенти при данъчни проверки по 10% от стойността на
месечния абонамент за периода обхващащ извършената проверка – но не по малко от 50.00лв., в случай
на допълнителна обработка + 5% от стойността на месечния абонамент за периода обхващащ
извършената проверка.
- изготвяне на данъчни декларации на физически лица, които не са наши клиенти 50 лв.
на
декларация;
- годишно приключване на лица, които не са наши клиенти с подаване на ГФО в НСИ и АВ :

Вид клиенти

Цена на счетоводно обслужване
и годишно приключване

Подаване на декларации
и др.

до 50 000.00 оборот
и до 50 бр. документи

200.00

50.00

до 100 000.00 оборот
и от 50 до 100 бр. документи

300.00

50.00

над 100 000.00 оборот
и от над 100 бр. документи

по договаряне

50.00

Ира 07 ООД – Ви благодари за гласуваното доверие, цени Вашето време и дейност !
Забележка:
1. "Документ" е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопански операции.
2. "Персонал" е лице, което се осигурява чрез ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по реда на Кодекса за социално осигуряване.
3. ИРА 07 ООД си запазва правото да сключва договори на различни от горепосочените цени.

