
 

 

 

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ (ΙΣΧΥΣ από 01/01/2020) 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

Οι υπηρεσίες που ακολουθούν αναφέρονται ενδεικτικά και αποτελούν ένα μέρος από το σύνολο των 

υπηρεσιών που παρέχει το γραφείο μας, για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που δε θα βρείτε 

παρακάτω μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

 

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 

 

1. ΑΜΟΙΒΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ) 

• Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (πλην επαγγελματιών) 40,00 € 

• Δήλωση Ε2 Εισόδημα από ακίνητα (πλην επαγγελματιών & ως 3 δικαιώματα - για κάθε 
επιπλέον δικαίωμα χρέωση κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη) 20,00 € 

• Δήλωση Ε1 Εισοδήματος Επαγγελματιών με Ε3 100,00 € 

• Δήλωση Ε9 ( έως 3 δικαιώματα - για κάθε επιπλέον δικαίωμα χρέωση κατόπιν 
συμφωνίας με τον πελάτη) 30,00 € 

• Α 21, επίδομα τέκνων (έως 2 παιδιά – για κάθε επιπλέον παιδί χρέωση κατόπιν 
συμφωνίας με τον πελάτη) 20,00 € 

• Αίτηση KEΑ (κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης) 10,00 € 

 

2. ΛΟΙΠΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

• Έκδοση κλειδάριθμου & παραλαβή από ΔΟΥ 20,00 € 

• Έκδοση κλειδάριθμου ΙΚΑ 10,00 € 

• Έκδοση κλειδάριθμου ΟΑΕΔ 10,00 € 

• Έκδοση κλειδάριθμου ΟΑΕΕ 10,00 € 

• Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας 10,00 € 

• Επίδομα θέρμανσης (ανα διαμέρισμα) 15,00 € 

• Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων από 20,00 € 

• Εκτύπωση τελών κυκλοφορίας 2,00 € 

• Φορολογική ενημερότητα 5,00 € 



 

 

• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες - εκτυπώσεις γενικά (εκτύπωση εκκαθαριστικού, Ε1, Ε2, Ε9, 
ταυτότητες οφειλής, τελών κυκλοφορίας, e - παράβολο κ.α.) για το 1ο αντίτυπο (για κάθε 
επιπλέον αντίγραφο 0,50 €) 3,00 € 

• e – παράβολο  10,00 € 

 

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

1. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ. (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) 

• Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών από 50,00 €/ΜΗΝΑ 

• Επιχειρήσεις Ελεύθερων Επαγγελματιών από 50,00 €/ΜΗΝΑ 

• Επιχειρήσεις Εμπορικές & Βιοτεχνικές από 100,00 €/ΜΗΝΑ 

• Επιχειρήσεις Μικτές από 120,00 €/ΜΗΝΑ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση στις ανωτέρω τιμές 

30,00€ για τον 1ο εργαζόμενο και 10,00 € ευρώ για κάθε επιπλέον απασχολούμενο άτομο.  

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. και περιλαμβάνουν τις ετήσιες δηλώσεις εισοδήματος της 

επιχείρησης και των εταίρων μόνο.  

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων και των 

ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησης. 

 

2. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Κ.Φ.Α.Σ.  (ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ) 

• Επιχειρήσεις Ατομικές από 200,00 €/ΜΗΝΑ 

• Εταιρείες Ο.Ε. - Ε.Ε. από 300,00 €/ΜΗΝΑ 

• Εταιρείες Ε.Π.Ε - Ι.Κ.Ε από 350,00 €/ΜΗΝΑ 

• Εταιρείες Α.Ε από 400,00 €/ΜΗΝΑ 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

Στις παραπάνω επιχειρήσεις εάν απασχολείται προσωπικό πάνω από 1 άτομο θα υπάρχει μηνιαία επιβάρυνση 

στις ανωτέρω τιμές 30,00 € κατ’ απασχολούμενο άτομο.  

Οι αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.. Εννοείται ότι δεν λαμβάνεται ιδιαίτερη αμοιβή για τις Δηλώσεις 

Εισοδήματος της Επιχείρησης.  

Τέλος, οι αμοιβές διαμορφώνονται προς τα πάνω λαμβανομένων υπόψη των ακαθαρίστων εσόδων και των 

ιδιαίτερων αναγκών της επιχείρησης. 

 

3. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ν. 3427/05 (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Κ.Φ.Α.Σ. ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ) 

• 1ο Τεχνικό Έργο 400,00 €/ΜΗΝΑ 

• 2ο Τεχνικό Έργο 250,00 €/ΜΗΝΑ 

• 3ο Τεχνικό Έργο 200,00 €/ΜΗΝΑ 

• Πέραν του τρίτου τεχνικού έργου της επιχείρησης τιμή κατόπιν ειδικής συμφωνίας 
των συμβαλλόμενων.  

 



 

 

 

 

 

Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Οι παρακάτω αμοιβές περιλαμβάνουν την εργασία που θα εκτελεστεί από τον αρμόδιο Λογιστή - 

Φοροτεχνικό του γραφείου μας στη Δ.Ο.Υ. και μόνον. Δηλαδή δεν περιλαμβάνουν και αμοιβές 

διεκπεραίωσης εκκρεμοτήτων των φορολογούμενων σε ασφαλιστικά ταμεία και επιμελητήρια. 

 

1. ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ) 

1.1. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους (Β΄ Κατηγ.) 70,00 € 

1.2. Αμοιβή απασχόλησης σε προληπτικούς ελέγχους ( Γ΄ Κατηγ.)  90,00 € 

1.3. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Β΄ Κατηγ.)  300,00 € 

1.4. Αμοιβή απασχόλησης σε τακτικούς και συνοπτικούς ελέγχους (Γ Κατηγ.) 600,00 € 
 

 

2. ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.) 

2.1. Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων (Β΄ - Γ΄ Κατηγ.) από 100,00 € 

2.2. Έναρξη Ο.Ε. - Ε.Ε. (Β΄ - Γ΄ Κατηγ.) από 150,00 € 

2.3. Έναρξη Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε. από 200,00 € 

2.4. Έναρξη Α.Ε. από 350,00 € 

 

3. ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.) 

3.1. Διακοπή Ατομικών Επιχειρήσεων από 100,00 € 

3.2. Διακοπή Ο.Ε. - Ε.Ε. από 200,00 € 

3.3. Διακοπή Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε από e 250,00 € 

3.4. Διακοπή Α.Ε. από 500,00 € 

  

4. ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  

• Αμοιβή πρώτης επίσκεψης στο γραφείο μας ή στην επιχείρηση 30,00 € 

• Μελέτη - Αξιολόγηση και πρόταση για την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής 
άσκησης νέας ή υπάρχουσας επιχειρηματικής δραστηριότητας 100,00 € 

 

 

Δ. e - ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ 

Για την παροχή των παραπάνω Λογιστικών – Φοροτεχνικών & Συμβουλευτικών υπηρεσιών μας 

αποκλειστικά ψηφιακά παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης 20% στις αναφερθέντες τιμές και η 

δωρεάν δημιουργία ατομικού χαρτοφυλακίου στην εφαρμογή μας. 

 


