
діє з 01.08.2020

Базовий пакет Стандартний пакет
Стандартний з 

первинкою

400 грн 600 грн -

500 грн 700 грн 1 200 грн

700 грн 900 грн 1 500 грн

До БАЗОВОГО пакета входять 

наступні послуги:

1. Розрахунок сум податків (ЄСВ та 

єдиного податку).

2. Надання реквізитів по сплаті податків.

3. Контроль сплати податків через 

електронний кабінет ДФС.

4. Облік доходів: заповнення книги 

обліку доходів на підставі 

даних,отриманих від клієнта.

5. Створення та подання Звіту з ЄСВ 

через електронний кабінет платника 

податків.

6. Створення та подання Декларації 

єдиного податку через електронний 

кабінет платника податків.

7. Консультування з приводу змін у 

законодавстві.

8. Подання 20ОПП (за необхідності)

Для загальносистемників:

Щомісячна абонплата Одна точка продажу За кожну наступну

Загальна система без каси 1 000 грн 200 грн

Загальна система + РРО 1 250 грн 250 грн

Загальна система + РРО + акциз 1 500 грн 500 грн
_

Наймані працівники:

 1-3 співробітники 4-6 співробітників 7-10 співробітників

1 200 грн 2 500 грн 3 900 грн

Для платників ПДВ:

1-5 податкових 

накладних

6-11 податкових 

накладних

12 – 20 податкових 

накладних

2 000 грн 3 500 грн 6 500 грн

Додаткові послуги:

Вартість Періодичність

250 грн за кожну точку 

продажу
щомісячно

350 грн за кожну точку 

продажу
щомісячно

500 грн одноразово

200 грн одноразово

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРАЙС на послуги для фізичних осіб-підприємців

До СТАНДАРТНОГО пакета  входять наступні 

послуги:

До СТАНДАРТНОГО ПАКЕТА З ПЕРВИНКОЮ  

входять наступні послуги:

Облік операцій по РРО та ПРРО (спрощена система)

Облік підакцизних товарів (спрощена система)

Подання звіту 1 ДФ

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Підготовка додаткових первинних документів (Акт/ВН/рахунок)

Комплексне (пакетне) рішення для спрощенців:

Щомісячна абонплата

Кадровий та бухгалтерський облік

Вартість щомісячного обслуговування відповідно об'єму 

продажів

Облік операцій з ПДВ

1. Розрахунок сум податків (ЄСВ та єдиного податку).

2. Надання реквізитів по сплаті податків.

3. Контроль сплати податків через електронний кабінет 

ДФС.

4. Облік доходів: заповнення книги обліку доходів на 

підставі даних, отриманих від клієнта.

5. Створення та подання Звіту з ЄСВ через електронний 

кабінет платника податків.

6. Створення та подання Декларації єдиного податку 

через електронний кабінет платника податків.

7. Консультування з приводу змін у законодавстві.

8. Подання 20ОПП (за необхідності).

9. Облік видатків: видаткові операції у виписках по 

рахунку.

10.  Подання звіту 1 ДФ у разі співпраці з ФОПами та 

фізичними особами.

11.  Створення первинних документів  (Акт + рахунок на 

сплату або Видаткова накладна + рахунок на сплату, у 

кількості – 5 шт. у місяць)

Щомісячна абонплата

Перша група

Друга група

Третя група (без ПДВ)

1. Розрахунок сум податків (ЄСВ та єдиного податку).

2. Надання реквізитів по сплаті податків.

3. Контроль сплати податків через електронний кабінет 

ДФС.

4. Облік доходів: заповнення книги обліку доходів на 

підставі даних, отриманих від клієнта.

5. Створення та подання Звіту з ЄСВ через електронний 

кабінет платника податків.

6. Створення та подання Декларації єдиного податку 

через електронний кабінет платника податків.

7. Консультування з приводу змін у законодавстві.

8. Подання 20ОПП (за необхідності)

9. Облік видатків: видаткові операції у виписках по 

рахунку.

10.  Подання звіту 1 ДФ у разі співпраці з ФОПами та 

фізичними особами.

11.  Створення первинних документів  (Акт + рахунок на 

сплату або Видаткова накладна + рахунок на сплату, у 

кількості – 1 шт. у місяць)

Послуга



500 грн за потреби

500 грн за потреби

500 грн одноразово

від 500 грн за потреби

400 грн/година за потреби

Реєстраційні дії:

Вартість

1 500 грн

2 000 грн

2 500 грн

1 500 грн

1 800 грн

700 грн

1 500 грн

Кадрова документація по 1 співробітнику

Створення, підготовка договору (ЦПХ, постачання тощо)

Додаткова консультація

Складання та реєстрація однієї податкової накладної (ПДВ)

Складання та подання одного Звіту (ЄСВ/Декларація по єдиному податку/ 

Декларація про майновий стан тощо)

Оформлення документів для отримання ліцензій на торгівлю алкогольними 

Реєстрація/зняття з реєстрації потужностей у Держпродспоживслужбі

Реєстрація/анулювання платника ПДВ

Послуга

Додавання КВЕДів

Відкриття ФОП та постановка на облік у ДФС

 Закриття та зняття з обліку в податковій і ПФУ

Реєстрація/зняття, введення в експлуатацію РРО та ПРРО


