
Абонентське бухгалтерське обслуговування  

Фізичних осіб - підприємців 

Назва послуги за актуальними тарифами 

в місяць, станом на 01.06.2020 

Вартість бухгалтерських 

послуг. 

Ціна в грн. від 

Єдиний податок I група 500,00 

Єдиний податок II група 500,00 

Єдиний податок III група 5% без ПДВ 700,00 

Єдиний податок 3% + ПДВ 2000,00 

Загальна система оподаткування без ПДВ 3500,00 

Загальна система оподаткування + ПДВ 5000,00 

Юридичних осіб 

Назва послуги  за актуальними тарифами в 

місяць, станом на 01.06.2020 

Вартість бухгалтерських послуг в 

грн. від 

Ціна за системами 

оподаткування 

Неплатники ПДВ 

Ціна за системами 

оподаткування 

Платники ПДВ 
Ціна при 

експорті, 

імпорті 

Загальна Спрощена  Загальна Спрощена 

Бухгалтерські послуги обліку оптової торгівлі 

(наймані працівники від 3 люд.) 
5000 3000 7000 5000 9000 

Бухгалтерські послуги обліку виробництва 

(наймані працівники від 3 люд.): 
6000 4000 8000 6000 10000 

Бухгалтерські послуги обліку будівництва 

(наймані працівники від 3 люд.): 
7000 5000 9000 7000 10000 

Бухгалтерські послуги обліку послуг (ІТ, 

рекламні, консультаційні, орендні)  (наймані 

працівники від 3 люд.): 

5000 3000 7000 5000 9000 

Прайс одноразових бухгалтерських послуг 

Назва окремих бухгалтерських послуг  за актуальними 

одноразовими тарифами, станом на 01.06.2020 

Вартість 

бухгалтерських 

послуг. 

Ціна в грн. від 

Визначення та впровадження облікової політики. 2500 

Допомога у здійсненні розрахунково-касових операцій. 1500 

Допомога у формуванні первинних документів (рахунків-фактур, 

накладних, податкових накладних, коригувань до податкових 

накладних, актів приймання-передачі, авансових звітів, прибуткових 

та видаткових касових ордерів тощо) фінансово-господарської 

діяльності. Перевірка на правильне та коректне їх складання, 

наявність усіх необхідних реквізитів. 

1500 



Облік, обробка, систематизація первинних документів в регістах 

бухгалтерського обліку програмних продуктів, у тому числі 1С8 та 

інших конфігурацій. 

1500 

Створення нематеріальних активів, їх облік. 2500 

Облік основних засобів та визначення методів їх амортизації. 1000 

Розрахунок заробітної плати працівникам (за 1 люд.) 350 

Перевірка правильності формування облікових документів в 

регістрах бухгалтерського обліку за статтями балансу. 
2000 

Закриття періоду і формування управлінської, податкової та 

фінансової звітності. 
3000 

Перевірка показників обов'язкової звітності. 2000 

Допомога у складанні та перевірці правильності заповнення звітності 

перед відправкою контролюючим органам. 
2000 

Подання обов'язкової звітності в контролюючі органи. 1500 

Реагування на запити та повідомлення контролюючих органів. 3000 

Супровід інвентаризацій, ревізій, електронних, камеральних, 

планових, позапланових виїздних, невиїздних перевірок 

контролюючих органів. 

5500 

Представництво з питань обліку перед контролюючими органами, 

іншими учасниками відносин. 
4000 

Прайс консалтингових послуг 

Назва окремих консалтингових послуг  за актуальними 

одноразовими тарифами, станом на 01.06.2020 

Вартість 

бухгалтерських 

послуг. 

Ціна в грн. від 

Роз'яснення окремих норм податкового законодавства та 

стандартів ПсБО. 
1500 

Консультування з питань: бухгалтерського обліку, обліку кадрів, 

підбору та організації персоналу, податкових та управлінських 

питань. 

1500 

Консультування та допомога у підготовці податкових декларацій 

та іншої обов’язкової звітності. 
2000 

Прайс послуг з ведення кадрового обліку 

Назва послуг  з ведення кадрового обліку за актуальними 

одноразовими тарифами, станом на 01.06.2020 

Вартість 

бухгалтерських 

послуг. 

Ціна в грн. від 

Розробка та оформлення первинних кадрових документів (наказів 

про прийом на роботу, переведення на іншу роботу, відпусток, 

відряджень, звільнення з роботи тощо). 

1000 

Ведення кадрового обліку. 2000 

Підготовка та подання звітності по працівниках до державних 

органів. 
1500 

 


