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DÍJAINK JEGYZÉKE

# CÉGALAPÍTÁS, #KÖNYVELÉS,
#SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS,
#ADÓÜGYEK, #BEVÁNDORLÁSI ÜGYEK
#VÉGLESZÁMOLÁS, #TANÁCSADÁS

AMIVEL FOGLALKOZUNK

#CÉGALAPÍTÁS,
#SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
Cégek alapítása, székhelyszolgáltatás, angol-magyar nyelvű cégpapírok, VIP szolgáltatásokkal, személyes kísérettel, adóhatósági ügyintézéssel.

#KÖNYVELÉS, #BÉRSZÁMFEJTÉS,
#ADÓZÁS
Vállalkozások teljes körű könyvelése, bérszámfejtése,
könyvizsgálatban való részvétel, egyedi, illetve nemzetközi (IFRS, US
GAAP) reportok készítése, adóbevallások, adóügyek intézése.

#BEVÁNDORLÁSI ÜGYEK
Magyarországi vízum, meghívólevél, tartózkodási engedély
(Schengen vízum), letelepedés intézése. Személyes kíséret és képviselet a Bevándorlási Hivatal előtt, üzleti terv készítése.

#CÉGMEGSZÜNTETÉS,
#VÉGELSZÁMOLÁS
Cégek megszüntetése végelszámolással hatékonyan, gyorsan, egyszerűen és fájdalommentesen.

#ÜZLETVITELI TANÁCSADÁS
Általános üzletviteli tanácsadás eseti vagy rendszeres jelleggel, hatóságok előtti képviselet, problémás céghelyzetekben is.

DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK
WHISPERING TREE GAZDASÁGI TANÁCSADÓ IRODA - 2017
#CÉGALAPÍTÁS
KKt., Bt., Kft.

Mértékegység

HUF

EUR

Cégalapítás, konzultáció, angol-magyar nyelvű dokumentumok, 1
éves székhelyszolgáltatás

alkalom

-

599

db

-

30

Mértékegység

HUF

EUR

Könyvelési alapdíj

hó

21.000

67

Nagyobb bizonylatmennyiségű cégek könyvelési díja

hó

Bankszámlanyitás, kártyaigénylés
Könyvelési díj kedvezmény

-10%

Könyvelés és székhelyszolgáltatás cégalapítás nélkül

-5%

#KÖNYVELÉS, #BÉRSZÁMFEJTÉS, #ADÓÜGYEK, #VÉGELSZÁMOLÁS
Megnevezés

Fix díj egyedi
megállapodás
alapján

Kiszállás Budapestre és környékére (+parkolási díj)

alkalom

7.000

25

Könyvelési anyag elhozatala futárral (iratmennyiségtől függően)

alkalom

1.5003.000

5-10

Bérszámfejtési díj—10 fő felett kedvezményt adunk!

fő

2.300

8

Általánosan alkalmazott munkaóradíj

óra

3.900

13

alkalom (1-1,5 óra)

6.000

19

alkalom

~100.0
00

Mértékegység

HUF

EUR

Székhelyszolgáltatás 1 évre

db

48.000

155

Küldemény szkennelésének, továbbításának díja

db

150

0.5

Mértékegység

HUF

EUR

Fél év

-

30

Tartózkodási engedély, vízum intézésének alapdíja

db

-

250

Sikerdíj—Sikeres eljárás esetén

db

-

200

alkalom

-

100

óra

-

20

Tanácsadás, konzultációs
Végelszámolás—35.000 HUF ügyvédi költség + állami illetékek ˘
(~21.000 HUF) + átlag 10-12 munkaóra

#SZÉKHELYSZOLGÁLTATÁS
Megnevezés

#BEVÁNDORLÁSI ÜGYEK
Megnevezés
Meghívólevél, követségi ügyintézés

Üzleti terv készítése
Személyes kíséret, képviselet Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal előtt
TAJ szám, adóazonosító jel igénylése, Ügyfélkapu nyitása

alkalom

Az alapdíjban

2017-től székhelyszolgáltatást már csak könyveléssel együtt nyújtunk! Áraink tájékoztató jellegűek és nem tartalmazzák az ÁFÁ-t!

www.whisperingtree.hu

