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Ценова листа на Счетоводна Къща АРНИКА 2004 ЕООД
Цените са валидни към 06.12.2013 г.

I. Счетоводни услуги
1. Базови цени за месечно счетоводно обслужване.

Вид клиенти

Ф-ми с до 40 док.
месечно нерег. по ДДС
Ф-ми с от 41 до 70 док.
месечно нерег. по ДДС
Ф-ми с от 71 до 100 док.
месечно нерег. по ДДС
Ф-ми с над100 док.
месечно нерег. по ДДС
Ф-ми с до 20 док.
месечно рег. по ДДС
Ф-ми с от 20 до 50 док.
месечно рег. по ДДС
Ф-ми с от 50 до 100
док.месечно рег.по ДДС
Ф-ми с над100 док.
месечно рег. по ДДС

За фирми,
занимаващи
се само с
услуги

За фирми,
занимаващи се с
търговия или
търговия и услуги

Взимане и носене
на документи от
офис на клиента

Подаване на
справки, декларации,
дневници за ДДС и др.

75 лв.

120 лв.

24 лв.

0 лв.

90 лв.

142.50 лв.

24 лв.

0 лв.

105 лв.

165 лв.

24 лв.

0 лв.

150 лв. -по
договаряне

225 лв. -по
договаряне

24 лв.

0 лв.

225 лв.

300 лв.

48 лв.

0 лв.

240 лв.

330 лв.

48 лв.

0 лв.

255 лв.

360 лв.

48 лв.

0 лв.

270 лв. -по
договаряне

350 лв. -по
договаряне

48 лв.

0 лв.

Тези цени са при персонал до 5 човека. При по-голям персонал се правят следните увеличения:
Брой персонал
5-10 души
10-20 души
20-50 души
Над 50 души

Увеличение на стандартната цена
+48 лв.
+72 лв.
+96 лв.
+мин. 180 лв. – по договаряне

Забележка:
1. „Документ“ е една счетоводна операция (приходна/разходна фактура, банково извлечение ).
2. „Персонал“ е лице, което се осигурява чрез възложителят по реда на КСО.
3. Безплатно годишно приключване и консултация при възникнали данъчни промени.

2. Годишно счетоводно приключване на лица, които не са наши клиенти, с подаване на
ГФО в НСИ.
Вид клиенти
Фирми до 100 000 лв. оборот до 50 документа.
Фирми до 100 000 лв. оборот от 50 до 100 документа.
Фирми до 100 000 лв. оборот над 100 документа.
Фирми над 100 000 лв. оборот до 50 документа.
Фирми над 100 000 лв. оборот от 50 до 100 документа.
Фирми над 100 000 лв. оборот над 100 документа.

Цена на годишно
приключване
156 лв.
180 лв.
216 лв. – по договаряне
216 лв.
240 лв.
276 лв. – по договаряне

Изготвяне на
данъчна декларация
24 лв.
24 лв.
24 лв.
36 лв.
36 лв.
36 лв.
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3. Други счетоводни услуги
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Консултации на лица, които не са наши клиенти- 24 лв./час с ДДС.
Изготвяне на данъчни декларации на лица, които не са наши клиенти- 36 лева с ДДС на декларация.
Пускане на нулеви ДДС дневници и декларация – 50 лева с ДДС.
Изваждане на актуално състояние- 15 лева с ДДС /цената включва и държавната такса/.
Подаване на ГФО в Агенция по вписванията – 150 лева с ДДС /цената включва и държавната такса/.
Изготвяне на месечна ведомост за заплати и платежни нареждания за осигуровки на лица, които не са
наши клиенти – 24 лева с ДДС.

Счетоводна Къща Арника 2004 ЕООД си запазва правото да сключва договори и да извършва
услуги на различни от горепосочените цени. Всички цена са в лева с ДДС.

II. Правни услуги
1.

Регистрация на фирма - ООД или ЕООД в 7 стъпки от нашия юрист:
1.1. Копие от личната карта на собственика (при регистрация на ЕООД) или копия от личните карти на
съдружниците (при регистрация на ООД).
1.2. Уточняване на предмет на дейност, адрес, дялове на съдружниците, управител/и и управление.
1.3. Запазване на име на фирмата.
1.4. Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус.
1.5. Внася се уставния капитал в банка – минимум 2 лева – взима се удостоверение.
1.6. В срок от 15 работни дни получавате ЕИК номер, печат и актуално състояние и може да изтеглите
парите си.
1.7. Това е…имате фирма !

Разходи за Вас:
Запазване на име – 25 лева
Държавна такса за вписване – 80 лева
Актуално състояние – 4 лева
Банкови такси при внасяне на държавни такса – 6 лева
Печат с автоматична машинка R30 – 25 лева с ДДС
Печат /обикновен без тампон/ – 12 лева с ДДС
Хонорар на адвокат – 180 лева
Разходи за банково удостоверение и за нотариус – около 50 лева
2.

Регистрация на Едноличен Търговец /ЕТ/ в 5 стъпки от нашия юрист:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

Копие от личната карта на собственика
Уточняване на предмет на дейност, адрес
Попълнените документи от нас се носят за подпис при нотариус
В срок от 5 работни дни получавате ЕИК номер и печат
Това е…имате фирма !!!

Разходи за Вас:
Държавна такса за вписване – 30 лева
Актуално състояние – 10 лева
Печат с автоматична машинка R30 – 25 лева с ДДС
Печат /обикновен без тампон/ – 12 лева с ДДС
Хонорар на адвокат – 160 лева
3. Вписване на промени в ООД и ЕООД- 230 лв.
3.1. Вписване на промени в ООД и ЕООД / адрес, капитал, управител, покупко–продажба на дялове /.
3.2. Покупко – продажба на фирми.
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Консултантски услуги при регистрация на фирма - 100 лева
Ако желаете да регистрирате нова фирма и сте изготвили необходимите документи, но срещате
проблем със заявленията в търговския регистър, екипът на Счетоводна Къща Арника ще Ви ги попълни и ще
Ви консултира за реда и подаването на документацията.
4.

III. Трудова медицина
Счетоводна къща Арника 2004 ЕООД работи съвместно със Службата по трудова медицина с
номер 040-1/01.04.2008 г.. Копие от лиценза можете да намерите на сайта ни www.arnica.bg
Пакетна услуга:
 Оценка на риска
 Оценка на работното място
 Изготвяне на електронни здравни досиета на персона
 Сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина
 Методика на извършената оценка
 Препоръки към ръководството

Цени за първата година:
Фирма до 5 човека персонал

100 лв.

Фирма до 15 човека персонал
Фирма над 15 човека персонал
Фирма над 50 човека персонал
Фирма над 100 човека персонал
Извършване на преглед

200 лв.
300 лв.
40 лв.
200 лв.
100 лв.

Цени за втората, третата и т.н.
година от договора:
40% намаление от актуалната цена за първата година

IV. Услуга „Защитете своя бизнес!”
Счетоводна къща Арника 2004 ЕООД работи съвместно с проф. Мария Маркова - представител
по индустриална собственост, регистрирана под номер 351 в Българското патентно ведомство.
1.

Изобретения и полезни модели

Услуги
Първоначална консултация за запознаване с вида бизнес и продукти.
Подготовка на документи за заявяване на изобретение или полезен
модел пред Патентно ведомство на Република България.
Заявяване на изобретение или полезен модел.
Публикация на заявка.
Проучване и експертиза.
Подготвяне на възражение.
Подготовка на други документи и действия пред национални,
европейски и международни офиси по интелектуална собственост.
2.

Цени
100 лв.
200 лв.
300 лв.
40 лв.
200 лв.
100 лв.
100 лв.

Промишлени дизайни и марки

Услуги
Първоначална консултация за запознаване с вида бизнес и продукти
Подготовка на документи за заявяване на промишлен дизайн или
географска марка пред Патентно ведомство на Република България.
Заявяване на промишлен дизайн.
Публикация на заявка.
Проучване и експертиза.
Подготвяне на възражение.
Подготовка на други документи и действия пред национални,
европейски и международни офиси по интелектуална собственост.

Цени
50 лв.
50 лв.
300 лв.
40 лв.
200 лв.
100 лв.
100 лв.
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Забележка:
1. Цените са крайни за потребителя и включват държавни такси и такси за представителство.
2. За заявяване на промишлен дизайн по национален ред в повече от 50 варианта – 400 лв.
3. За заявяване на марка за повече от 4 класа по Ницска класификация – 400 лв.
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