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Юридичні особи. ЗАГАЛЬНА система оподаткування. Платники ПДВ та податку на прибуток. 

 

МІНІМАЛЬНИЙ ЕКОНОМНИЙ ОПТИМАЛЬНИЙ ПРЕМІУМ 

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В ПАКЕТ1:  7 000 грн/місяць 12 000 грн/місяць 20 000 грн/місяць 35 000 грн/місяць 
 

-повне, своєчасне відображення в бух.обліку 
господарських операцій 
-здійснення платежів через клієнт-банк 
-ведення обліку в 1С.  
-адміністрування бази 1с(оновлення, 
налаштування) 
-адміністрування M.E.doc, кабінет 
платника податку 
-своєчасне заповнення та подача в 
контролюючі органи усіх форм звітності 
-нарахування та сплата податків 
-нарахування заробітної плати 
-кадровий облік (для пакетів 
«Оптимальний» та «Преміум») 
- експортно-імпортні операції; організація 
процесу отримання кредитів та їх 
супроводження (для пакету «Преміум») 

Відображення в обліку 
до 100 господарський 

операцій у місяць. 
Кількість працівників до 

5 осіб. 

Відображення в обліку 
до 200 господарський 

операцій у місяць. 
Кількість працівників до 

10 осіб. 

Відображення в обліку 
до 300 господарський 

операцій у місяць. 
Кількість працівників до 

20 осіб. 

Відображення в обліку 
від 5002 господарський 

операцій у місяць. 
Кількість працівників до 

30 осіб. 

1 - Якщо є потреба не у всіх послугах, то вартість обслуговування буде нижчою. 

2 - При перевищенні кількості операцій або співробітників, вартість послуг збільшується наступним чином: 

Кожні наступні +200 операцій – 5 000 грн та/або 
    Кожні наступні +20 співробітників - 4 000 грн 
 

  

* Послуги надаються на щомісячній основі. Вартість вказана без врахування ПДВ. 

http://www.iqconsulting.com.ua/


 

03022, м. Київ, вул. Козацька 120/4 
+38 044 499 12 09 

                                                                                                                     http://www.iqconsulting.com.ua 
 

 

 

ФОП. Юридичні особи. СПРОЩЕНА система оподаткування. 

 

МІНІМАЛЬНИЙ ЕКОНОМНИЙ ОПТИМАЛЬНИЙ ПРЕМІУМ 

ПОСЛУГИ, ЯКІ ВХОДЯТЬ В ПАКЕТ1:  4 000 грн/місяць 7 000 грн/місяць 12 000 грн/місяць 20 000 грн/місяць 
 

-повне, своєчасне відображення в бух.обліку 
господарських операцій 
-здійснення платежів через клієнт-банк 
-ведення обліку в 1С.  
-адміністрування бази 1с(оновлення, 
налаштування) 
-адміністрування M.E.doc, кабінет 
платника 
-своєчасне заповнення та подача в 
контролюючі органи усіх форм звітності 
-нарахування та сплата податків 
-нарахування заробітної плати 
-кадровий облік (для пакетів 
«Оптимальний» та «Преміум») 
- експортно-імпортні операції; організація 
процесу отримання кредитів та їх 
супроводження (для пакету «Преміум») 

Відображення в обліку 
до 50 господарський 

операцій у місяць. 
Кількість працівників до 

3 осіб. 

Відображення в обліку 
від 100 господарський 

операцій у місяць. 
Кількість працівників до 

5 осіб. 

Відображення в обліку 
від 150 господарський 

операцій у місяць. 
Кількість працівників до 

10 осіб. 

Відображення в обліку 
від 5002 господарський 

операцій у місяць. 
Кількість працівників до 

20 осіб. 

1 - Якщо є потреба не у всіх послугах, то вартість обслуговування буде нижчою. 

2 - При перевищенні кількості операцій або співробітників, вартість послуг збільшується наступним чином: 

Кожні наступні +200 операцій – 5 000 грн та/або 
    Кожні наступні +20 співробітників - 4 000 грн 
 

 

* Послуги надаються на щомісячній основі. Вартість вказана без врахування ПДВ. 

http://www.iqconsulting.com.ua/
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Додаткові послуги та облік окремих операцій. 

 

1. Ревізія документів                                                      від 300 грн/год. 

2. Відновлення обліку                                                    від 300 грн/год. 

3. Супроводження перевірок                                       за домовленістю 

4. Експорт/імпорт доплата                                           від 4 000 грн 

5. Операції з підакцизними товарами                      від 9 000 грн 

6. Кадрове діловодство                                                 від 2 000 грн 

 

 

Можливе надання будь-якого переліку з вищенаведених послуг. Вартість обслуговування розраховується індивідуально! 

 

* Вартість вказана без врахування ПДВ. 

 

http://www.iqconsulting.com.ua/

