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Вартість бухгалтерського і податкового обліку
Ціна за місяць, грн
найменування послуги

без операцій

до 10

до 50

до 80

Вартість послуг для Юридичних та Фізичних осіб без ПДВ
Облік і звітність на єдиному податку без урахування заробітної плати
У вартість послуги
входить:
Відображення в 1С
господарських операцій
(документів)
600
1000
4000
Підготовка і здача
звітності підприємства в
ДПІ, статистику
Представлення інтересів
Замовника в
контролюючих органах по
звітності
Фермерське господарство (пакет послуг-тваринництво) від 7000 грн.
Фермерське господарство (пакет послуг-рослинництво) від 7000 грн
Надання консультаційних послуг збільшує ціну на 10% або 500 грн./година
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) збільшує ціну на 30%
Виробництво готової продукції,напівфабрикатів та послуг збільшує ціну на 30%
Облік ПММ збільшує ціну на 20%
Підготовка документів для банківського продукту від 3000 грн.

6000

Вартість послуг для Юридичних та Фізичних осіб з ПДВ
Облік і звітність на єдиному податку без урахування заробітної плати

Ціна за місяць, грн
найменування послуги
без операцій

до 10

до 50

до 80

У вартість послуги
входить:
Відображення в 1С
господарських операцій
(документів)
600
2500
4400
Підготовка і здача
звітності підприємства в
ДПІ, статистику
Представлення інтересів
Замовника в
контролюючих органах по
звітності
Фермерське господарство (пакет послуг-тваринництво) від 7000 грн.
Фермерське господарство (пакет послуг-рослинництво) від 7000 грн
Надання консультаційних послуг збільшує ціну на 10% або 500 грн./година
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) збільшує ціну на 30%
Виробництво готової продукції,напівфабрикатів та послуг збільшує ціну на 30%
Облік ПММ збільшує ціну на 20%
Якщо місячний оборот перевищує 500 000,00 грн + 25%
Підготовка документів для банківського продукту від 3000 грн.

7000

Вартість заробітної плати і кадрового обліку, незалежно від системи оподаткування
При розрахунку чисельності осіб враховуються штатні і позаштатні співробітники, виплати
за цивільно-правовими договорами
до 5
до 10
понад 10
понад 20
співробітників співробітників співробітників співробітників
У вартість послуги
входить:
Ведення 1С з обліку
розрахунків по заробітній
платі, нарахування авансів
Підготовка і здача
звітності по ЄСВ
Підготовка і здача форми
1ДФ
Надання платіжних
доручень на сплату ЄСВ та
податку на доходи
Складання штатного
розкладу
Підготовка наказів на
прийом і звільнення
найманих працівників на
роботу
Підготовка щомісячних
табелів обліку робочого
часу

1000

2500

6000

8000

Оформлення заяв на
соціальну пільгу
Вартість разових і додаткових послуг для Юридичних осіб, незалежно від системи
оподаткування
Консультація з
бухгалтерського обліку та
оподаткування в офісі
Виконавця, за годину
Консультація усна з
бухгалтерського обліку та
оподаткування в офісі
Замовника, за годину
Ведення клієнт-банку до
50 платежів на місяць
Відновлення обліку
юридичної особи в
залежності від обсягу
документації, за квартал
від

500

800

500

6000

Стоимость ведения учета в 1С Онлайн
Тариф “Базовый”
Об'єм пам'яті для бази
даних 1С, установки
Ваших програм і
зберігання файлов.-3 Гб;
Кількість інформаційних
баз -1 шт .; Консультації
аналітиків по конфігурацій
і бух.учёту в 1С; RDP без
робочого столу
Підготовка документів
для надання в
контролюючі органи або
кримінальних процесів

430

5000

Здача звітності через СИСТЕМУ Електрон документообігу «M.E.Doc IS», підключення до
системи відповідно до прайсу «M.E.Doc IS» та АЦСК "Україна"

