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Ydelse
Gebyr
Kontering og bogføring
Bogholder hos dig
(min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 600 kr.
Bogholderen kommer ud til dig og laver kun bogføring.
Ønskes bogholder i mindre end 3 dage
Virksomhedssekretær hos dig
(min. 3 hele dage af 7 timer pr. dag pr. kvartal) + kørselsgebyr 600 kr.
Virksomhedssekretæren kommer ud til dig og kan både lave bogføring
og budgetopfølgning.
Ønskes virksomhedssekretær i mindre end 3 dage
Regnskabsopgørelse - personlige
Regnskabsopgørelse - selskaber
Regnskabsopgørelse - økonomikonsulent
Regnskabsopgørelse - virksomheds- eller seniorkonsulent
Budget og budgetopfølgning
Budget og budgetopfølgning - virksomheds- eller seniorkonsulent
Ydelse - almindelige timepriser
Assistent
Seniorassistent og økonomirådgivere
Økonomikonsulent
Seniorkonsulent, virksomhedskonsulent og ledere
Specialrådgivning
Dødsboer, socialøkonomisk rådgivning, ejendomsavance, kontrakter,
rekonstruktion, selskaber.
I ejendomsavancer vil der altid være 2 konsulenter, der gennemgår
beregningerne
Sager mod SKAT

Timepris
615 kr.
450 kr.
615 kr.
560 kr.

740 kr.
755 kr.
825 kr.
940 kr.
1.050 kr.
940 kr.
1.050 kr.
740 kr.
805 kr.
940 kr.
1.050 kr.
1.285 kr.

1.865 kr.
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Fastpris Ydelser
Solceller - beregning til indtastning
Pensionsberegning, optimering af opsparing og udbetaling
Ledervurdering ved køb af virksomhed eller optimering af
ledelsen af virksomhed, pr. person
Kørselsgebyr
Gebyr for mindre regnskaber og selvangivelser
Grundgebyr skatteregnskab
Grundgebyr årsrapport + 0,025 % af dit bruttoudbytte i
seneste regnskabsår
Summax (E-faktura og E-arkiv)
Månedsbetaling Summax, e-faktura, betaling mv.
Månedsbetaling e-arkiv
Opstartsgebyr
Summax Support

Gebyr
Timepris
Fra 1.635 kr.
2.500 kr.
1.285 kr.
5.000 kr.
600 kr.
900 kr.
1.000 kr.
1.800 kr.

50 kr.
0.00 kr.
1.000 kr.
650 kr.

Ejendomme og jura
Ydelse
Rådgivning i forbindelse med køb og salg
Ejendomsrådgiver
Dødsboer og forpagtningskontrakter
Juridisk bistand
Advokatsekretær

Timepris
aftalt honorar
1.285 kr.
1.285 kr.
1.285 kr.
720 kr.

Miljø
Ydelse
Rådgivning
Projekt- og tilskudsansøgninger (eks. miljøteknologipuljen)

Gebyr

Timepris

1.050 kr.
940 kr.
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Ydelse
Timepris
Rådgivning i personalemæssige spørgsmål
940 kr.
Fastpriser
Gebyr +
Fastpris
Udarbejdelse af ny ansættelseskontrakt
3.000 kr.
samt boligkontrakt
Udarbejdelse af skatte kort
700 kr. pr. stk.
Refusioner for 1 måned
400 kr. pr. stk.
Refusioner for flere måneder. Første måned
400 kr.
Følgende måneder
200 kr. pr. stk.
Arbejds- og opholdstilladelse for almindelige arbejdere
3.280 kr.*
Timepris
inkl. ansættelses- og boligkontrakt
Forlængelse af arbejds- og opholdstilladelser inkl. tillæg til
3.280 kr.*
Timepris
ansættelses- og boligkontrakt
Arbejds- og opholdstilladelse for praktikanter inkl.
2.755 kr.*
Timepris
ansættelses- og boligkontrakt
Forlængelse af arbejds- og opholdstilladelse for
2.755 kr.*
Timepris
praktikanter inkl. ansættelses- og boligkontrakt
Medfølgende familiemedlemmer til arbejdstagere
1.645 kr.*
Timepris
Forlængelse af medfølgende familiemedlemmer til
1.645 kr.*
Timepris
arbejdstagere
Permanent opholdstilladelse
6.045 kr.*
Timepris
* Gebyr betales direkte til “Ny i Danmark”. Rådgivning, der ligger udover ovenstående opgaver, afregnes efter forbrugt tid til sædvanlig rådgivningspris ved 940 kr. pr. time.
Betalingsbetingelser:
Løbende måned + 20 dage, derefter beregnes 1,5 % i rente pr. måned.
For Ejendom og jura gælder: Netto kontant 14 dage.
Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl.
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kontakt@centrovice.dk

www.centrovice.dk

Januar 2018

HR og lønservice

