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ЦЕНОВА ОФЕРТА ЗА СЧЕТОВОДНО И ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С
ОНЛАЙН ТЪРГОВИЯ /ДРОП ШИПИНГ/

1. Регистрация на фирма - ЕООД, ООД – 300 лв. без включени държавни и нотариални такси,
които варират от 80 до 100 лв., в зависимост с коя банка работите.
 Получавате безплатна счетоводна и правна консултация по специфични въпроси преди да
пристъпите към регистрация на фирма.
 Изготвяне на пълномощно за представителство.
2. Предоставяне на адрес за регистрация на фирма и виртуален офис: включва
представителство пред държавни институции /при регистрация по ЗДДС/, получаване на
поща – 100 лв.
3. Регистрация по ДДС в България и изготвяне на документи: 200 лв.
4. Регистрация на ДДС номер в UK: 500 лв.
5. Регистрация на ДДС номер в Германия: 500 лв.
6. Подаване на тримесечни ДДС деклариции в UK: 200 лв.
7. Подаване на месечна ДДС декларация в Германия: 200 лв.
Промоция “ПОКАНИ ПРИЯТЕЛ” - Всички регистрационни услуги могат да бъдат с остъпка 30%,
при обслужване на две или повече фирми.
8. Цени на счетоводно обслужване:
8.1. Базов абонамент от 100 лв, който включва:
 Осчетоводяване на 1 банкова сметка в България;
 Осчетоводяване на 1 Paypall сметка
 Водене на личен състав и заплати за 1 трудово досие или 1 самоосигуряващо се лице –
собственик на ЕООД, ООД. Подаване на осигурителни декларации.
 Осчетоводяване на други разходни документи, свързани с дейността на фирмата – офис
консумативи, интернет, телефон, наем на офис и др.
 Онлайн банкиране на осигуровки.
8.2. Променлива месечна такса в зависимост от броя на продажбите/транзакциите:
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500 транзакции – 200 лв.
1000 транзакции – 350 лв.
2000 транзакции – 450 лв.
2000 транзакции – по договаряне

Допълнителни отстъпки:
10% допълнителна отстъпка при всяка следваща фирма на един “собственик”
10% допълнителна отстъпка „Доведи приятел“
Офертата е валидна при следните условия:





Осигуряване от клиента на файл със справки за извършените покупки и продажби на стоки в
табличен вид по структура, предварително зададена от счетоводната фирма.
За всяко допълнително лице на трудов договор се заплаща по 15 лв. без ддс
Всички справки и документи се изпращат най-късно до 5-то число на текущия месец с
информация за предходния месец.
Всички цени са без включен ДДС

