095-362-28-99 067-483-47-55
вартість наших послуг також обговорюється в індивідуальному порядку.
Державна реєстрація фізичних осіб-підприємців
Реєстрація фізичної особи-підприємця
Одержання витягу з реєстра ПДВ
Реєстрація РРО

500,0 грн.
1700,0 грн.
1200,0 грн.

Бухгалтерське супроводження фізичних осіб-підприємців
Послуги для фізичних осіб-підприємців

період

вартість

Подача нульової звітності 1,2 гр.
- 3 гр.
- 3 гр.
Загальна система, ПДВ
4 гр. єдиний податок

рік
квартал
місяць
0-10 (операцій)
11-30 (операцій)
>30 (операцій)

500,0 грн. на рік
300,0 грн.
200, 0 грн.
800,0 грн.
1500,0 грн.
договорна

Державна реєстрація юридичних осіб
Рестрація юридичної особи (форма 1,
протокол, статут)
Одержання витягу з реєстра ПДВ
Реєстрація РРО

2500,0 грн.
1700,0 грн.
1200,0 грн.

Бухгалтерський супровід діяльності юридичних осіб
Система
оподаткування
Загальна система,
без ПДВ
Загальна система,
ПДВ
Єдиний податок, без
ПДВ
Єдиний податок,
ПДВ

Кількість найманих
працівників (осіб)
1-5
6-10
від 10
1-5
6-10
від 10
1-5
6-10
від 10
1-5

Кількість
господарських
операцій на місяць
0-10
11-30
від 30
0-10
11-30
від 30
0-10
11-30
від 30
0-10

Вартість послуг на
місяць, грн
1300, 0
1900,0
договорна
1900,0
2900,0
договорна
1200,0
1800,0
договорна
1800,0

6-10
від 10

11-30
від 30

2900,0
договорна

Юридичне супроводження господарської діяльності
Підготовка письмових роз’яснень із посиланням на норми і статті законів, з
приводу питання, яке потрібно вирішити клієнту
Здійснення виїзду спеціалісту для надання юридичної допомоги чи
консультації
Підготовка листа/претензії
Представництво в Господарському суді та його вищих інстанціях
Представництво в Окружному адміністративному суді та його вищих
інстанціях
Складання угод, договорів, контрактів:
- трудові угоди;
- господарські договори, контракти;
- зовнішньоекономічні контракти/договори;
Судове супроводження щодо оскарження акту щодо результатів планової та
позапланової перевірок ДПІ з питань дотримання вимог діючого
законодавства, під час здійснення фінансово- господарських
взаєморозрахунків, скасування податкових рішень та повідомлень ДПІ в
судовому та позасудовому порядку
Послуги в судовому процесі:
розроблення тактики захисту в суді та в правоохоронних органах;
представлення інтересів в суді та правоохоронних органах
Абонентське обслуговування (місяць)

300-600 грн.
300 грн.
700 грн.
350 грн.
350 грн.
1000-2000
грн.
6000 грн.

за
домовленістю
1500,0-2500,0
грн.

