
OFERTA GENERALA 
 

Firma fara activitate 90lei/luna sau 150 lei /luna (platitori de TVA) 
Se prezinta doar extras bancar, singura operatiune comision administrare banca. 

Document inseamna:  
FACTURI EMISE, FACTURI ACHIZIȚII, CHITANȚE, BONURI, EXTRASE DE BANCA 
Nota:  Bonurile fiscale de la casa de macat se considera un document  

PACHETUL M 58 EURO+TVA/LUNA 
Contabilitate Financiara : până la 20 documente -  Salarizare: 0 - 1 angajat* 

PACHETUL M1 89 EURO+TVA/LUNA 
Contabilitate Financiara : până la 50 documente-  Salarizare: 0 - 3 angajați* 

PACHETUL M2 138 EURO+TVA/LUNA 
Contabilitate Financiara : până la 100 documente-Salarizare: 0 - 5 angajați* 

PACHETUL M3 228 EURO+TVA/LUNA 
Contabilitate Financiara : până la 200 documente-Salarizare: 0 - 9 angajați* 

PACHETUL M4 318 EURO+TVA/LUNA 
Contabilitate Financiara : până la 300 documente-Salarizare: 0 - 13 angajați* 

PACHETUL M5 408 EURO+TVA/LUNA 
Contabilitate Financiara : până la 400 documente-Salarizare: 0 - 17 angajați* 

PACHETUL M6 498 EURO+TVA/LUNA 
Contabilitate Financiara : până la 500 documente-Salarizare: 0 - 20 angajați* 

Pentru un numar mai mare de documente, tariful creste cu 90 euro + TVA pentru fiecare prag de 

100 de documente 

• * Pentru un număr mai mare de angajați decât cel prezentat în ofertă, tariful lunar creste cu 
5 EUR/angajat. 

• Tarifele nu conțin TVA.  
• Tarifele de mai sus se aplică firmelor neplătitoare de TVA. Pentru firme plătitoare de TVA, se adaugă 

10 euro la tariful lunar. 
• Pentru firmele care au operatiuni intracomunitare se adauga 20 euro la tariful lunar numai in 

luna in care exista operatiuni 
• Servicii incluse în tarifele pentru contabilitate online: întocmire contabilitate financiară, intocmire 

si depunere declarații  ANAF,  întocmire  jurnal de TVA, registrul  jurnal, registrul  inventar, balanta 
mijloacelor fixe, registru de casa, registru de banca, raport de gestiune, registrul de evidenta fiscala
, balanta  sintetica / analitica , balanta  clienti , balanta  furnizori , intocmirea  documentelor  de 
angajare (dosar personal , revisal, reges, relatia cu ITM/ANAF; ACCES ONLINE, IN TIMP REAL, LA 
CONTABILITATEA DVS, PE BAZA DE USER SI PAROLA; rapoarte si sinteze contabile în timp real, 
întocmire registre contabile obligatorii, realizare documente salarizare și ITM.

 •

 

Codurile de TVA local și internațional se obțin și se tarifează separat -
 
gratuit

 
la ctr minim pe 12 luni 

 •

 

Întocmirea și depunerea bilanțului anual, semestrial și interimar se tarifează
 
cu

 
70 euro

 
(pret final)

 pentru firmele cu activitate, si 50 euro (pret final)
 
pentru firmele fara activitate

 

 
 

 
 




