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Könyvelési díj és bérszámfejtési díjaink  

AKCIÓ !!! 

 

Az éves zárási munkákért, az éves bevallásért, az éves mérlegbeszámolóért, a helyi 

adóbevallásáért nem számítunk fel külön könyvelési díjat.   

( A naptári 12 havi határidőre megfizetett könyvelési díj esetén) 

 

Számviteli politikáját, pénzkezelési - , leltározási - , cafetéria szabályzatát, az ügyvezető 

közreműködésével ingyen elkészítjük!  

 

Új!!! 

Alvó és működésüket kezdő cégekre külön díjszabás!!! 

 

Könyvelőt szeretne váltani? Elég csak megbízást és meghatalmazást adnia számunkra és 

mi mindent elintézünk Ön helyett! 

 

Spóroljon! Szervezze ki a bérszámfejtési munkát! Bérszámfejtés már 2.000,- Ft + ÁFA / fő 

/ hónaptól!  

 

Szolgáltatásunkról számlát adunk, ügyfeleinkkel szerződést kötünk, munkánkért a 

megbízási szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően anyagi felelősséget vállalunk. 

Vállalkozásunk felelősségbiztosítással rendelkezik. 

 

A Balance Universal Kft. a Gazdasági Szakemberek Fóruma tagja. 
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A könyvelési díj kialakításánál az alábbi tényezőket vesszük 

figyelembe: 

 vállalkozási forma ( Bt, Kft, Kkt, EV, Egyesület, Ügyvédi Iroda stb.)   

 könyvvezetés módja ( pl. egyszeres, kettős stb.)  

 adózási mód ( Tao, KIVA, KATA, EVA )  

 áfa és egyéb bevallások gyakorisága (pl. éves, negyedéves…)  

 ÁFA elszámolás módja ( alanyi mentes, normál vagy pénzforgalmi áfa stb.) 

 könyvelendő bizonylat tételek száma ( pénztár, banki kivonat tételei, árfolyam különbözet, vevő-

szállító) 

 devizás könyvelési tételek aránya, devizás bankszámlák száma 

 bejelentett alkalmazottak száma 

 a működés módja ( kezdő, alvó) 

http://www.balanceuniversal.hu/
http://www.balanceuniversal.hu/


Könyvelési alapszolgáltatás havi díj 2013.01.01. 

naptól    

Az éves 12 havi könyvelési díj határidőre történő megfizetése esetén az éves 

beszámolóért nem számítunk fel külön díjat. A havi könyvelési díj minden esetben 

tartalmazza 1 fő ( ügyvezető) bérszámfejtési díját. A havi könyvelési díjban foglalt 

alapszolgáltatás felsorolását lásd alább. 

 

Vállalkozási forma-

könyvvezetés módja 

 

Adójogi státusz 

Kezdő 

vállalkozás, a 

cégbejegyzést 

követő első 6 

hónapban 

 

Működő 

vállalkozás 

Ft/hó + ÁFA  

-tól 

Ft/hó + ÁFA  -

tól 

Bevételi nyilvántartást vezető 

 EV, Bt., Kkt, 

KATA, átalányadózó  

ÁFA alanyi mentes  

5 000,- 7 000,- 

KATA, átalányadózó  

ÁFA körbe tartozó 

6 000,- 8 000,- 

EVA 5 000,- 7 000,- 

Egyéni vállalkozó (egyszeres 

könyvvezetés )  

ÁFA alanyi mentes 10 000,- 15 000-, 

éves ÁFA bevalló 12 000,- 16 000,- 

negyedéves ÁFA bevalló 15 000,- 20 000,- 

havi ÁFA bevalló 20 000,- 25 000,- 

Társasházak (egyszeres 

könyvvezetés)  
albetétenként 

minimum könyvelési havidíj 

 

 

1 500,- 

18 000,- 

Civil szervezetek: alapítványok, 

közhasznú szervezetek stb. 

(kettős könyvvezetés)  

 12 000,- 15 000,- 

Társas vállalkozó Zrt., Kft,Bt., 

Kkt, Ügyvédi Iroda 
(kettős könyvvezetés) 

alanyi mentes, EVÁ-s 10 000,- 15 000,- 

éves ÁFA bevalló  16 000,- 

negyedéves ÁFA bevalló 15 000,- 20 000,- 

havi ÁFA bevalló 20 000,- 25 000,- 

Adótervezés, tanácsadás, 

üzletviteli tanácsadás, 

szerződésvéleményezés, eseti 

ügyintézés 

Egyedi ajánlatkérés alapján 5 000 -10.000 Ft/óra 

A megbízás vállalásához kérjük betekintésre az elmúlt évek könyvelési bizonylatait (hogy 
lássuk, mire vállalkozunk.) 
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Új!!! 

Alvó cég díjszabás: 

Nem működő, alvó cégek könyvelési díja: 7 000 Ft/hó+ÁFA 

Eseti díjak alvó cégek részére: 

Bizonylatok könyvelési díja:     150 Ft/db 

ÁFA bevallás:     5 000 Ft/db 

Bérszámfejtés:    2 000 Ft/fő 

Bevallás önellenőrzés díja:  5 000 Ft/db 

Éves beszámoló díja:          10 000 Ft/db 
A „Nullás bevallások” és ügyvezető havi járulék bevallásának díját a havi könyvelési díj 

tartalmazza.  

 

A könyvelési díj minden esetben egyedileg kerül kialakításra, 

személyes megbeszélés alapján, a könyvelendő bizonylatok, 

számlák, banki kivonat tételei számának függvényében! 

   Havi könyvelési alapszolgáltatások: 

 a számviteli politika kialakítása és karbantartása az ügyvezető közreműködésével 

 50 db bizonylat/ hó könyvelése 

 1 fő ügyvezető havi bérszámfejtése 

 biztosítottak be és kiléptetése 

 időszaki adatszolgáltatások 

 ÁFA és egyéb adóhatósági bevallások 

 személyre szabott tanácsadás havi egy órában, folyamatos tájékoztatás a változásokról 

 év végi mérleg, eredmény levezetés ( a havi könyvelési díjak határidőre történő megfizetése 

esetén) 

 alkalmazottak, tagok év végi SZJA adatszolgáltatása és bevallása 

További szolgáltatások: 

 bérszámfejtés 2.000,- Ft + ÁFA / fő / hónap, cafetéria számfejtéssel 2.500.- + ÁFA / fő / hónap 

 bizonylatok könyvelése (50 darab bizonylat / hó felett) 150,- Ft + ÁFA / bizonylat, tétel, számla ( 

vagy rendszeres túllépés esetén új havidíj megállapodás )  
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Bérszámfejtési díj 2013.01.01 naptól 

 Alap bérszámfejtés (nem kifizetőhely részére): 2.000,- Ft + ÁFA / fő / hónap, amely 

tartalmazza a dolgozók ki- és beléptetését, ki- és bejelentését, havi bérszámfejtését, táppénz, 

THGY, GYED, GYES ügyintézését, havi bevallások elkészítését, igény szerinti beküldését, 

adókról, járulékokról havonta tájékoztatást. 

 

 Alap + cafetéria számfejtés (nem kifizetőhely részére): 2.500,- Ft + ÁFA / fő / hónap, amely 

tartalmazza a dolgozók ki- és beléptetését, ki- és bejelentését, havi bér- és cafetéria számfejtését, 

táppénz, THGY, GYED, GYES ügyintézését, havi bevallások elkészítését, igény szerinti 

beküldését, adókról, járulékokról havonta tájékoztatást. 

 

 Alap bérszámfejtés (kifizetőhely részére): 2.500.- Ft + ÁFA / fő / hónap, amely tartalmazza a 

dolgozók ki- és beléptetését, ki- és bejelentését, havi bérszámfejtését, táppénz, THGY, GYED, 

GYES kifizetőhelyi ügyintézését, havi bevallások elkészítését, igény szerinti beküldését, adókról, 

járulékokról havonta tájékoztatást, OEP felé elszámolást, jelentések készítését. 

 

 Alap + cafetéria számfejtés (kifizetőhely részére): 3.000.- Ft + ÁFA / fő / hónap, amely 

tartalmazza a dolgozók ki- és beléptetését, ki- és bejelentését, havi bér- és cafetéria számfejtését, 

táppénz, THGY, GYED, GYES kifizetőhelyi ügyintézését, havi bevallások elkészítését, igény 

szerinti beküldését, adókról, járulékokról havonta tájékoztatást, OEP felé elszámolást, jelentések 

készítését. 

Igény szerint akár az Ön telephelyén is elvégezzük a 

bérszámfejtési feladatokat. 

A bérszámfejtési díj minden esetben egyedileg kerül kialakításra, 

személyes megbeszélés alapján! 

Szolgáltatásunkról számlát adunk, ügyfeleinkkel szerződést 

kötünk, munkánkért a megbízási szerződésben rögzített 

feltételeknek megfelelően anyagi felelősséget vállalunk. 

Vállalkozásunk felelősségbiztosítással rendelkezik. 
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