Цени на счетоводни услуги – 2022г.
Счетоводна къща Eр Ер Консултинг ЕООД, гр. Шумен


Цена на счетоводна консултация от 50 лв. (вкл. за регистрация на
фирма)
Минимална цена на консултация – 50лв., зависи от времето и нужните
компетенции за разрешаване на казуса.
 Цена на счетоводни услуги за фирми
* Фирми, които стават наши клиенти, но имат множество пропуски и
грешки в счетоводната документация за минал период (при предходни
счетоводства), заплащат допълнителна цена според нужните корекции за
въвеждане на документацията в изряден вид.

ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ЗА ФИРМИ –
ПАКЕТИ
Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Услуги-мини“
Цената на пакет „Услуги-мини“ включва:
 Вид на дейността: Услуги
 Регистрация по ДДС: Не
 Брой осигурени лица: 1
 Брой документи: до 10
Цена на счетоводни услуги: от 90 лв./месец
Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Търговия-мини“
Цената на пакет „Търговия-мини“ включва:
 Вид на дейността: Търговия
 Регистрация по ДДС: Не
 Брой осигурени лица: до 2
 Брой документи: до 20
Цена на счетоводни услуги: от 100-120 лв./месец
Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Услуги-ДДС-мини“
Цената на пакет „Услуги-ДДС-мини“ включва:
 Вид на дейността: Услуги
 Регистрация по ДДС: Да
 Брой осигурени лица: до 2
 Брой документи: до 15
Цена на счетоводни услуги: от 150 лв./месец

Цена на счетоводно обслужване за фирми – пакет „Търговия-ДДС-мини“
Цената на пакет „Търговия-ДДС-мини“ включва:
 Вид на дейността: Търговия
 Регистрация по ДДС: Да
 Брой осигурени лица: до 3
 Брой документи: до 30
Цена на счетоводни услуги: от 200 лв./месец

ЦЕНА НА СЧЕТОВОДНО ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА
2021Г. ЗА ФИРМИ БЕЗ АБОНАМЕНТ
Цената на счетоводното годишно приключване за 2021 и 2022 години, зависи
преди всичко от документооборота.
Прилагаме ориентировъчни цени:
Брой документи

Цена на годишно счетоводно
приключване 2021 - 2022

до 50 документа

от 240 лв.

от 51 до 100 док.

от 240 - 340 лв.

от 101 до 200 док.

от 360 - 470 лв.

над 201 док.

Индивидуална цена по договаряне.

* Както и при абонаментното счетоводно обслужване, цените за годишно
счетоводно приключване са ориентировъчни и зависят от вида документи,
страните с които се търгува и т.н.

ЦЕНА НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ


Регистрация по чл.100, ал.1 от ЗДДС на новорегистрирано
дружество – 65 лв



Регистрация по ЗДДС при други условия, в зависимост от
нужните справки – от 80 лв



Доброволна дерегистрация по ЗДДС – от 80 лв – цената се
формира в зависимост от наличието на активи към датата на
дерегистрация.






Попълване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ – от 30-50 лв., в зависимост
от броя на попълваните приложения.
Попълване на Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1
от ЗКПО за дължими данъци( включително по електронен път) –
15 лв.
Годишна декларация обр.6 /за самоосигуряващи се лица/ - 15-25
лв.





Изготвяне и подаване на Справка-декларация и отчетни
регистри по ЗДДС за дружества без дейност, т.е. без приходи и
разходи – 50 лв/месец.
Изготвяне на документи за банков кредит /за клиенти на
абонаментно обслужване/ - от 65 лв.
Изготвяне на пакет документи за регистрация на ЕООД – 140 лв.



Изготвяне на пакет документи за регистрация на ООД – от 210 лв.



Изготвяне на пакет документи за продажба на дружествени



дялове – от 270 лв.


Изготвяне на пакет документи за промяна на фирмени
обстоятелства – от 100 лв.





Ликвидация на търговско дружество – от 750 лв., в зависимост от
спецификите в конкретния случай.
Попълване на Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане
с данък върху недвижимите имоти – от 10-15 лв.
Други документи – от 10 лв/бр.

