Забележка:
1. При търговия на едро и дребно цената се договаря според избрания вариант, като от 1
до 10 артикула се отчетат като 1бр. документ, от 11 да 20 като 2бр. и т.н. Същото се отнася и за
т.2 от забележката.
2. За обработка на работните заплати , декларации и дискета за НАП на наетия по трудов
договор персонал цената се определя според броя на персонала.
3. По желание на клиента, компанията може да представлява своите клиенти пред НАП,
НОИ, НСИ и обслужващата банка,когато е необходимо нотариално заверено пълномощно, да
подава необходимите справки и документи вместо тях срещу допълнително заплащане от
10.00лв/десет лева/, за всяка от избраните инстанции, освен при ВАРИАНТ 5, където цената е
ВКЛЮЧЕНА предварително в сумата.
4. По желание на клиента компанията предоставя и частично счетоводно обслужване по
избор.
5. Осигуряването на консултации с ДЕС и независим финансов одит се заплаща допълнително
по цени определени и договорени с дипломирания експерт-счетоводител.
6. Правните консултации, регистрациите и всичко останало осигурено и осъществено от
адвоката на компанията, се договаря и заплаща допълнително по цени съобразени с минималните
адвокатски възнаграждения, определени в Наредба №1/09.07.2004г.(обн.,ДВ бр.64/2004г.).
7. Изготвянето на допълнителни справки, които не са свързани със счетоводната
отчетност/например при теглене на кредити, сключване на лизингови договори, документи при
пенсиониране и други подобни/ се заплаща допълнителна такса по договаряне, според обема на
изискваната документация.
8. За заверка в НОИ на осигурителни книжки на самоосигурявящи се лица и лица по
договори за управление се заплаща по 60.00лв. еднократно за всяка календарна година. За целта
е неоходимо нотариално заверено пълномощно.
9. За годишното счетоводно и данъчно приключване се заплаща еднократно
допълнителна такса за всяка календарна година, както следва:
- при съставяне на пълен финансов отчет, според изискванията на действащото
законодателстно – 1/една/ минимална месечна работна заплата за страната, действаща за
календарната година, за която се съставя отчета.
- при съставяне на съкратен финансов отчет – 0.5/половин/ минимална месечна
работна заплата за страната.
10. За обявяване на годишният финансов отчет за всяка календарна година се
дължи еднократна дотълнителна такса в размер на 120.00лв., при желание от фирматаклиент за извършване на услугата от „СК Евростандарт” ООД. ГФО може да обявите и
сами, като за целта Ви предоставяме копие от същия..
11. При невъзможност да представяте документите в офиса на компанията цената
на услугата се завишава с 10.00лв.
12. Точки 1, 2, 3, 8, 9, 10 и 11 не се прилагат за клиенти на фирмата, избрали ВАРИАНТ 5
от офертата.

13. За физически лица, регистрирани като упражняващи СВОБОДНА
ПРОФЕСИЯ, цената на услугата е ½ от месечните такси в посочените по-горе
ВАРИАНТИ. За изготвяне на годишната данъчна декларация се дължи еднократно
такса за всяка календарна година в размер на 0.5/полувин/ минимална месечна работна
заплата за страната.
ОТСТЪПКИ:
1. При липса на приходни и разходни документи, без временно прекъсване на
дейността 6/шест/ поредни месеца, цената на услугата става 120.00лв. месечно за фирми
регистрирани по ЗДДС и 60.00лв. месечно за фирми нерегистрирани по ЗДДС. След
възобновяване на дейността, цената отново става същата, както при сключването на
договора.

2. Всички консултации във връзка със счетоводното, данъчното, трудовото и
осигурителното законодателство СА БЕЗПЛАТНИ за нашите клиенти.
3. При обслужване на две и повече отделни фирми, представлявани от един и
същ управител или физическото лице участва в различните фирми като съдружник,
първата фирма се таксува съгласно избрания вариант от офертата, а всяка следваща
получава 10% отстъпка от базовата цена.
Отстъпката се ползва и при наличие на свързани лица, съгласно разпоредбите на
§ 1, т.3 от ДР на ДОПК.
НАПОМНЯМЕ Ви, че при неспазване изискванията на нормативните актове, касаещи
счетоводното, данъчното, осигурителното и трудовото законодателство, отговорност носят,
както счетоводителите и съставителите на ГФО и ГДД, така и управителите/изп. директори/ на
фирмите-клиенти, според установените от компетентните органи нарушения и виновните за тези
нарушения лица.
Всички цени са с включен ДДС.
“СК ЕВРОСТАНДАРТ” ООД си запазва правото на корекции на цените при промяна на
пазарните условия за всички ВАРИАНТИ с изключение на ВАРИАНТ 5.

